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SUMÁRIO 

 
1º Dia de evento: 21/11/2018 

 

 

SIMPÓSIOS (1) 

Psicopedagogia e Educação Especial 

 

Coordenadoras: Profa. Dra. Arlete Bertoldo Miranda e Profa. Dra. Maria Irene Miranda 

 

 

N
o 

TRABALHOS  AUTORES 

1.  O BRINCAR E A INCLUSÃO Luciany Cristina de Lima 

Rochele Karine M. Garibaldi 

Adriana Pastorello Buim Arena 

2.  ESTUDO DE CASO SOBRE UMA CRIANÇA COM 

AUTISMO DA REDE PÚBLICA FEDERAL: 

POSSIBILIDADES E DESAFIOS ENCONTRADOS 

Marina Souza Inocêncio 

Núbia Silvia Guimarães 

 

3.  A INCLUSÃO ESCOLAR SOB O OLHAR DOS(AS) 

PROFESSORES(AS) 

Daniella Salviana Faria 

Thaíza Vieira Pacheco 

4.  AQUISIÇÃO TARDIA DA LÍNGUA DE SINAIS E SUAS 

IMPLICAÇÕES NA CONSTITUIÇÃO DO PENSAMENTO 

DA CRIANÇA SURDA PELO VIÉS TEÓRICO DE LEV 

VYGOTSKY 

Adriana Cristina de Castro 

 

5.  O LÚDICO COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR 

PSICOPEDAGÓGICO 

Mara Cristina Oliveira Rodrigues 

 

6.  PEDAGOGIA HOSPITALAR: ESPAÇO NÃO ESCOLAR 

DE APRENDIZAGEM 

Luciene Reis 

Elizaine Aparecida G. Bicalho 

7.  PERCURSOS DAS POLÍTICAS DE INCLUSÃO 

ESCOLAR:  DISCURSO DA INCLUSÃO ATÉ A 

DÉCADA DE 1990 

Flávia Junqueira da Silva 

8.  CRIATIVIDADE E ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

Priscila Miranda Chaves 

Guacira Quirino Miranda 

9.  VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A 

IDENTIFICAÇÃO DAS ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO APRESENTADOS 

EM ORIENTAÇÕES DO MEC/SECADI 

Guacira Quirino Miranda 

10.  A AVALIAÇÃO NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

Alexandra Caroline B. da Costa Ramos 

11.  AS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DO AEE NO 

ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE 

UBERLÂNDIA – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Lídia Andrade da Silva 

Camila Rezende Oliveira 

 

 

 



 

   

 

SIMPÓSIOS (2) 

Didática e Formação de professores 

 

Coordenadores: Profa Dra Olenir Maria Mendes, Amanda Fernandes dos Santos Rodrigues e Sônia Ferreira de 

Jesús 

 

 

N
o 

TRABALHOS  AUTORES 

1.  ANÁLISE DOS ELEMENTOS ENSINO-

APRENDIZAGEM-AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 

DO CURSO LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

DO INSTITUTO FEDERAL  DO TRIÂNGULO 

MINEIRO 

Elisa Antonia Ribeiro  

Olenir Maria Mendes   

 

2.  O CONCEITO DE APRENDIZAGEM À LUZ DA 

DIDÁTICA DESENVOLVIMENTAL E DA TEORIA 

HISTÓRICO-CULTURAL 

Flavia Pimenta de Souza 

Carcanholo 

 

3.  GRUPO DE ESTUDO EM AVALIAÇÃO ESCOLAR 

E SEUS SIGNIFICADOS NA FORMAÇÃO 

CONTINUADA E EM SERVIÇO DE 

FORMADORES/AS DE PROFISSIONAIS DA REDE 

PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

E ENSINO FUNDAMENTAL 

Renata Ibias Cardoso da Silva 

Gercina Santana  

 

4.  UM PANORAMA DA RELAÇÃO ENTRE A 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

Fabíola Dutra Amaral  

Luciana B. de O. Bar de 

Carvalho 

5.  DIDÁTIDA DESENVOLVIMENTAL: ATIVIDADE 

DE ESTUDO 

Cecília G. C. Cardoso  

Paula A. P. Amorim 

6.  DIDÁTICA DESENVOLVIMENTAL: 

CONTRIBUIÇÕES DO SISTEMA ELKONIN-

DAVIDOV-REPKIN QUANTO AOS PAPÉIS DOS 

ALUNOS E DO PROFESSOR 

Juliana Magalhães de B. Vianna  

 

7.  SISTEMA GALPERIN-TALÍZINA: GÉNESE DA 

TEORIA DA FORMAÇÃO POR ETAPAS DAS 

AÇÕES MENTAIS E DOS CONCEITOS 

Roberto Valdés Puentes 

Daniela Masckio G. Puentes 

Michele de O. Gonçalves Araújo 

8.  SISTEMA GALPERIN-TALÍZINA: CONDIÇÕES E 

ETAPAS NA FORMAÇÃO DAS AÇÕES MENTAIS 

E CONCEITOS 

Daniela Masckio G. Puentes 

Michele de O. Gonçalves Araújo 

Patrícia Duarte Claudino 

 

 

 

 

 



 

   

 

SIMPÓSIOS (2) 

Didática e Formação de professores 

 

Coordenadores: Profa Dra Olenir Maria Mendes, Amanda Fernandes dos Santos Rodrigues e Sônia Ferreira de Jesús 

 

 

N
o 

TRABALHOS  AUTORES 

1.  UM ESTUDO SOBRE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO INDIVIDUAL E AS AVALIAÇÕES 

SISTÊMICAS NO ÂMBITO DA REDE ESTADUAL 

DE ENSINO DE MINAS GERAIS: IMPLICAÇÕES 

NO TRABALHO DOCENTE EM UBERLÂNDIA A 

PARTIR DE 2003 

Elizeth Rezende M. da Silveira 

Fabiane Santana Previtali 

 

2.  TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NA PERSPECTIVA DA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Claudia Lúcia Carneiro 

3.  AS NECESSIDADES FORMATIVAS COMO 

CONTRIBUTO À FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 

ALFABETIZAR E LETRAR 

Ivana Ferreira dos Santos 

Érica Giaretta Biase 

Vanessa Therezinha B. Campos 

4.                                     

DOCENTE MEDIANTE OS DESAFIOS DA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA DO COTIDIANO 

ESCOLAR 

Sandra Gramilich Pedroso 

5.  OS REFERENCIAIS FREIREANOS COMO 

SUBSÍDIOS À FORMAÇÃO PERMANENTE E 

HUMANIZADA DE PROFESSORES/AS 

ALFABETIZADORES/AS 

Johnatan Augusto da C. Alves 

Vanessa T. Bueno Campos 

6.  A FORMAÇÃO CONTINUADA DO 

BIBLIOTECÁRIO E A IMPLEMENTAÇÃO DE 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COLABORATIVAS 

Rosaine Aparecida Silva Oliveira 

Juliano Guerra Rocha 

Rosimeire Pereira Andrade 

7.  DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE 

- A PESQUISA-AÇÃO SOB DIFERENTES 

ENFOQUES 

Avani Maria de Campos Corrêa 

Luciana Guimarães Pedro 

Priscilla de Andrade S. Ximenes 

8.  FORMAÇÃO LEITORA DE PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: VIVÊNCIAS DO PACTO 

NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE 

CERTA 

Jozaene Maximiano F. A. Faria 

Camila Bernardelli 

Fernanda Pereira da S. Andrade 

9.  DA FORMAÇÃO AO TRABALHO DOCENTE: A 

IMPORTÂNCIA DE SE REFLETIR SOBRE A 

REALIDADE VIVENCIADA PELOS PROFESSORES 

Luciene C. S. Luz  

Roberta R. Ponciano  

Charles I. de Oliveira Jr 

10.  A PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES NO BRASIL: TENDÊNCIAS 

DAS PESQUISAS (1965-2016) 

Maria Aparecida Guerra Lage  

Ana Maria de Oliveira Cunha 



 

   

 

SIMPÓSIOS (3) 

Culturas, Artes, Mídias e Educação 

 

Coordenadores:  Profa Dra Aléxia Pádua Franco, Prof. Dr. Narciso Laranjeira Telles da Silva, Profa.  Renata de Oliveira 

Souza Carmo 

 

 

 

 

N
o 

TRABALHOS  AUTORES 

1.  A UTILIZAÇÃO DE FILMES LEGENDADOS 

COMO ESTRATÉGIA NO DESENVOLVIMENTO 

DA LEITURA EM CRIANÇAS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 1 

Juliana Chieregato Pedro 

2.  O LUGAR DA EDUCAÇÃO ESTÉTICA PARA 

INFÂNCIAS NOS ANAIS DO CONFAEB NO 

PERÍODO DE 2013-2017 

Ana Cristina Luiza Souza  

Myrtes Dias da Cunha 

3.  LINGUAGEM ESCRITA EM MATERIAIS 

DIDÁTICOS IMPRESSOS E DIALOGICIDADE NAS 

PRÁTICAS EDUCATIVAS EM EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

Renata de Oliveira Souza Carmo 

 

4.  SUSTENTABILIDADE E EDUCOMUNICAÇÃO: 

PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Elisângela Soares Barbosa  

Milene Mary Martins 

5.  A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E O 

DIREITO À CULTURA: UMA ANÁLISE DOS 

MANUAIS DO PROFESSOR DA COLEÇÃO 

PROJETO BURITI HISTÓRIA POR MEIO DO 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

(ECA) 

Emilene Julia da S. F. Carvalho 

Aléxia Pádua Franco 

 

6.  REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE ARTES 

VISUAIS 

Carina Aparecida Bento da Costa 

7.  DIÁLOGOS DA PEDAGOGIA SOCIAL E LEITURA 

MIDIÁTICA INFORMACIONAL PARA 

CONTRIBUIÇÕES NA  (RES) SOCIALIZAÇÃO DO 

EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL NA 

PERSPECTIVA ANTROPOSÓFICA 

Marta Soares da Silva 

8.  PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: EDUCAÇÃO, 

ESCOLA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Magalis Bésser D. Schneider  

Janaina Santana da Costa Prado  

Elizangela dos Santos Fernandes 

 

 

 

 



 

   

 

SIMPÓSIOS (4) 

Infâncias e educação escolar 

 

Coordenadores: Profa. Iara Vieira Guimarães, Profa. Priscilla de Andrade Silva Ximenes e Profa. Keylla Rejane Almeida 

Melo 

 

N
o 

TRABALHOS  AUTORES 

1.  [RE]CONHECENDO AS LINGUAGENS DAS 

CRIANÇAS 

Paula Amaral Faria 

Myrtes Dias Cunha 

2.  A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: UMA INTERVENÇÃO NECESSÁRIA 

Isabel Cecília Honório Wathier 

Luísa Pereira Ribeiro 

Adriana Pastorello Buim Arena 

3.  AUTONOMIA: SUA CONSTRUÇÃO NA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA COM CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Gabriela Rezende Lopes 

Caroline Rodrigues Lopes 

Adriana Pastorello Buim Arena 

4.  CONTRIBUIÇÃO DA DIDÁTICA 

MULTISSENSORIAL COMO MEIO DE INCLUSÃO 

DAS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Isabella de Queiroz Borges 

5.  HISTÓRIA DA ESCRITA: UM PERCURSO PARA 

ENSINAR CRIANÇAS 

Caroline Kirsten Reis 

Adriana Pastorello Buim Arena 

6.  LEITURA LITERÁRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL Jaíne Marins 

Isabella Gonçalves 

Adriana Pastorello Buim Arena 

7.  O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: JOGOS 

MATEMÁTICOS EM UMA SALA DE 2º PERÍODO 

Camila Alves Macedo 

Adriana Pastorello Buim Arena 

8.  POTENCIALIDADES DA OBRA LITERÁRIA 

INFANTIL NA FORMAÇÃO CIDADÃ: O LIVRO 

PINÓQUIO COMO EXEMPLO 

Jullizze Maia Borges 

Letícia Luiza Afonso Silva 

Adriana Pastorello Buim Arena 

9.  REFLEXÕES SOBRE A LEITURA INFANTIL Márcia Martins de O. Abreu 

Adriana Pastorello Buim Arena 

10.  AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: LEI 

12796/2013 E BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR-BNCC 

Lazara da P. Rodrigues Regatieri 

Gercina Santana Novais 

11.  BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Letícia Ferreira Goulart 

Adriana Pastorello Buim Arena 

12.  PNAIC- EDUCAÇÃO INFANTIL: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DE UMA FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

Neusa Esméria da Silva 

 

 

 

 

 



 

   

 

SIMPÓSIOS (5) 

Ensino fundamental e médio: currículos, metodologias e práticas escolares 

 

Coordenadores: Profa. Dra. Selva Guimarães, Prof. Dr. Vagner Matias do Prado 

 

N
o 

TRABALHOS  AUTORES 

1.  O ESPORTE NA ESCOLA:  UM UNIVERSO DE 

POSSIBILIDADES 

Ana Cecília Nunes Marques 

Vickele Sobreira 

2.  FARMÁCIA NA ESCOLA: CONHECENDO O 

MEDICAMENTO – REPENSAR O PAPEL DA 

EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA SOCIEDADE 

Cecília de Camargo Bento 

Alesandra Ferreira Bento Souza 

Silvana Malusa 

3.  O JOGO COMO ALTERNATIVA PARA O ENSINO 

DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Jullizze Maia Borges 

Letícia Luiza Afonso Silva 

Benerval Pinheiro Santos 

4.  DEVOLUTIVAS E FEEDBACKS EM AVALIAÇÃO: 

EXPERIÊNCIAS DE PROFESSORAS NO 

TERCEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Natalia Justino Batista  

Olenir Maria Mendes 

5.  PRÁTICAS AVALIATIVAS DE PROFESSORAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA: INVESTIGANDO 

APROXIMAÇÕES A UMA AVALIAÇÃO 

FORMATIVA 

Larissa Ramos Duarte  

Olenir Maria Mendes  

 

6.  NOTAS DE ESTUDOS SOBRE AS 

CONTRIBUIÇÕES DA LINGUÍSTICA TEXTUAL 

PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Juliano Guerra Rocha  

Rosaine Aparecida Silva Oliveira  

Rosimeire Pereira Andrade 

7.  O ENSINO DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA COMO PRÁTICA DE 

ABORDAGEM DE QUESTÕES SOCIAIS E 

POLÍTICO-HISTÓRICAS 

Luís Felipe Sales 

8.  O IDEB SOB NOVAS PERSPECTIVAS DE 

ANÁLISES: MOVIMENTOS POSSÍVEIS PARA A 

CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO DE 

QUALIDADE 

Maria Inez Pucci de M. Prata 

Sirlene Cristina de Souza 

Ana Teresa Teixeira Nunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

SIMPÓSIOS (5) 

Ensino fundamental e médio: currículos, metodologias e práticas escolares 

 

Coordenadores: Prof. Dr. Astrogildo Fernandes da Silva Júnior 

 

N
o 

TRABALHOS  AUTORES 

1.  AVALIAÇÃO FORMATIVA: PROPOSTAS 

PEDAGÓGICAS NOS PROCESSOS PARA AS 

APRENDIZAGENS DOS(AS) ESTUDANTES DAS 

CLASSES POPULARES NAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE UBERLÂNDIA 

Cláudia Rodrigues de C. Martins 

Olenir Maria Mendes 

 

2.  AVALIAÇÕES EM LARGA ESCALA: VELHOS 

IDEAIS E NOVAS AMARRAS 

Lívia Andrade Ferreira   

Maria Simone Ferraz Pereira 

3.  OS INDICADORES DE QUALIDADE NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: AVALIAÇÃO DA 

FORMAÇÃO CONTINUADA E A GESTÃO 

DEMOCRÁTICA 

Érica Giaretta Biase 

Ivana Ferreira Santos 

Vanessa T. Bueno Campos 

4.  ROTAS DE ACESSO NA ALFABETIZAÇÃO 

INICIAL: AMPLIAÇÃO DAS POSSIBILIDADES NO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Rafael Gomes de Jesus Martins  

Vilma Lení Nista-Piccolo  

Vickele Sobreira 

5.  COMPREENSÃO DO MUNDO A PARTIR DAS 

VIVÊNCIAS LOCAIS 

Lidiane Aparecida Alves 

6.  DIÁLOGOS NECESSÁRIOS ENTRE AS 

CONCEPÇÕES DO ASSESSOR E DO 

COORDENADOR PEDAGÓGICO COMO SUJEITOS 

DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE SABERES E 

PRÁTICAS ESCOLARES 

Sirlene Cristina de Souza 

Ana Teresa Teixeira Nunes 

Maria Inez Pucci de M. Prata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

SIMPÓSIOS (6) 

Educação Superior: docência universitária em debate 

 

Coordenadores: Profa Dra Silvana Malusá, Profa Dra Vanessa Bueno Campos e Profa Dra Geovana Ferreira Melo 

 

N
o 

TRABALHOS  AUTORES 

1.  “  D G G   U  V     Á   ” NOS 

TRABALHOS APRESENTADOS NAS REUNIÕES 

NACIONAIS DA ANPEd NOS ÚLTIMOS DEZ 

ANOS (2007-2017) 

Nágilla Regina Saraiva Vieira 

Glenda Faria Moreira 

Jordana Silva Paulino 

2.  AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: UM NOVO 

OLHAR NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Cláudia da Cunha Faria Moreira 

Sarah J. de Oliveira Morais 

Vanessa T. Bueno Campos 

3.  O LETRAMENTO ACADÊMICO NA DOCÊNCIA 

UNIVERSITÁRIA 

Natália Luiza da Silva  

Olenir Maria Mendes 

4.  A RELAÇÃO PROFESSOR-ESTUDANTE NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

UNIVERSITÁRIOS: AMOROSIDADE E DIÁLOGO 

EM PAUTA 

Sarah J. de Oliveira Morais  

Naiara Sousa Vilela  

Vanessa T. Bueno Campos 

5.  DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: A 

CONSTRUÇÃO DA PROFESSORALIDADE DO 

BACHAREL EM DIREITO 

Fabiana Pádua de U. Manzan 

Adriene Sttéfane Silva 

Silvana Malusá 

6.  DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: CONTRADIÇÕES 

NOS PROCESSOS DE APRENDIZADO DA 

PROFISSÃO 

Fernanda Quaresma da Silva  

Geovana Ferreira Melo  

Léa Aureliano Sousa 

7.  IMAGENS E IDENTIDADES DA DOCÊNCIA: SER, 

TORNAR-SE E FAZER-SE PROFESSOR, 

PROFESSORA 

Maria de Lourdes Ribeiro Gaspar  

Sarah J. de Oliveira Morais  

Vanessa T. Bueno Campos 

8.  RETENÇÃO NO ENSINO SUPERIOR: CONCEITOS 

E INTERFACES COM A FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 

Francielle Amâncio Pereira 

Sérgio Inácio Nunes  

Vitorino Alves da Silva 

9.  O OBSERVATÓRIO DO ENSINO DE GEOGRAFIA 

E HISTÓRIA EM MINAS GERAIS (2009-2017) 

Selva Guimarães  

Victor Ridel Juzwiak  

Marcos Vinícius Reis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

SIMPÓSIOS (7/8) 

Biologia, Mídias, Cultura e Educação  

e 

Corpo, Gênero, Sexualidade e Educação 

 

Coordenadores simpósio 7: Daniela Franco Carvalho e Lúcia de Fátima Estevinho 

Coordenadores simpósio 8: Camila Rocha Cardoso, Fátima Lúcia Dezopa Parreira, Luciana Siqueira e Alline Grazielle 

Neves 

 

 

N
o 

TRABALHOS  AUTORES 

1.  MÍDIAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: O QUE 

DIZEM DOIS PRODUTOS MIDIÁTICOS A 

RESPEITO DO MILHO 

Maisa Peixoto Garcia  

Lúcia de Fátima D. Estevinho 

2.  RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS E A 

SACRALIZAÇÃO DA NATUREZA: DIÁLOGOS 

ENTRE O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA E A 

LEI 10.639/03 

Tiago Amaral Sales  

Daniela Franco Carvalho 

3.  MULHER, NEGRA E PSICÓLOGA: POR QUE 

SOMOS MINORIAS NO ENSINO SUPERIOR?  

Angélica Inês dos Santos Souza  

Evaldo Batista Mariano Júnior  

Valeska Guimarães R. da Cunha 

4.  MULHER, FAMÍLIA E SOCIEDADE Elizabeth Lannes Bernardes 

5.  TORNEI-ME PROFESSOR(A) E NÃO SOU 

HETEROSSEXUAL: TENSÕES E DESAFIOS NO 

ENSINO SUPERIOR 

Nilda Masciel Neiva Gonçalves 

Elenita Pinheiro de Queiroz Silva 

6.  RELAÇÕES DE GÊNEROS E SEXUALIDADE NA 

EDUCAÇÃO: ESTUDO DE CASO NO COLÉGIO 

PROFESSORA JOANA BATISTA CORDEIRO, 

ARRAIAS/TO 

Sanderson Costa da Silva 

Willian Douglas Guilherme 

7.  ESPAÇOS EDUCATIVOS E EXISTÊNCIAS TRANS: 

LINHAS DE CAPTURA E DE FUGA EM TESES E 

DISSERTAÇÕES NACIONAIS (2008-2017) 

Sandro Prado Santos  

Elenita Pinheiro de Queiroz Silva 

8.  O QUE DIZEM OS ESTUDOS NOS CONTEXTOS 

ESCOLARES SOBRE CORPO, GÊNERO E 

SEXUALIDADE EM DOSSIÊS DE PERIÓDICOS 

NACIONAIS BRASILEIROS (2014-2018) 

Camila Rocha Cardoso  

Luciana Aparecida S. Silva  

Elenita Pinheiro de Queiroz Silva 

9.  PROGRAMA DE ENSINO DOS GRUPOS 

ESCOLARES E A CONSTRUÇÃO DE 

IDENTIDADES DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO 

PRIMÁRIA EM MINAS GERAIS NA DÉCADA DE 

20 

Gilma Maria Rios  

Mariane Prudente Castro  

 

 



 

   

 

2º Dia de evento: 22/11/2018 

 

 

SIMPÓSIOS (2) 

Didática e Formação de professores 

 

Coordenadores: Profa Dra Olenir Maria Mendes, Amanda Fernandes dos Santos Rodrigues e Sônia Ferreira de Jesús 

 

N
o 

TRABALHOS  AUTORES 

1.  AS VIVÊNCIAS DO PROCESSO FORMATIVO DO 

PIBIB PARA ATUAÇÃO DOCENTE NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA - AS CONTRIBUIÇÕES 

PARA O DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE 

DOCENTE 

Ana Paula Rosa de Sousa 

Maria Célia Borges  

 

2.  AVALIAÇÃO ESCOLAR E A CRIANÇA COM 

DEFICIÊNCIA 

Janine Cecília Gonçalves Peixoto  

Olenir Maria Mendes 

3.  FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O PNAIC: EM 

DISCUSSÃO A ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA 

Bruna Carla R. de Oliveira 

Váldina Gonçalves da Costa 

4.  SABERES, PRÁTICAS E PROFISSIONALIZAÇÃO 

DO PEDAGOGO ENQUANTO SUPERVISOR 

ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL 

Sônia Ferreira de Jesús  

Andréa Maturano Longarezi 

5.  EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NO ENSINO 

SUPERIOR: EM FOCO OS SABERES DOCENTES 

Andréa de Freitas Andrade Sene 

Geovana Ferreira Melo 

6.  FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM 

DESCOMPASSO: DO PLANO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO À BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR 

Vandeí Pinto da Silva 

7.  O USO DIDÁTICO DO FILME ENQUANTO 

ESTRATÉGIA ANDRAGÓGICA PARA A 

PROBLEMATIZAÇÃO DE TEMAS EMERGENTES 

Jane Maria dos Santos Reis  

Cláudia Helena Cruz  

Cinval Filho dos Reis 

8.  O MUSEU DE CIÊNCIAS COMO ESPAÇO DE 

FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE: O ESTADO DA 

QUESTÃO 

Cecilia Vicente de S. Figueira 

Vanessa T. Bueno Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

SIMPÓSIOS (2) 

Didática e Formação de professores 

 

Coordenadores: Profa Dra Olenir Maria Mendes, Amanda Fernandes dos Santos Rodrigues e Sônia Ferreira de Jesús 

 

N
o 

TRABALHOS  AUTORES 

1.  AS METODOLOGIAS DE ENSINO NO CURSO DE 

PEDAGOGIA: OS CONTEÚDOS ESPECÍFICOS E 

AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Thaís Coutinho de Souza Silva  

Iara Vieira Guimarães 

2.  AS INFLUÊNICAS NAS POLÍTICAS DE 

FORMAÇÃO E CONTROLE DO TRABALHO 

DOCENTE 

Leoclécio Dobrovoski Silva 

Pereira 

3.  DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA NO ESTADO DO 

PIAUÍ: CONCEPÇÕES E DIMENSÕES DIDÁTICAS 

DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR 

LICENCIADO EM PEDAGOGIA 

Josélia Maria da Silva Farias  

Silvana Malusá Baraúna 

4.  INCLUSÃO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES E AS 

DIFERENÇAS ENTRE OS SUJEITOS 

Antonio Francisco Jacaúna Neto 

Flávia Junqueira da Silva  

Lázara Cristina da Silva 

5.  REFLEXÕES ACERCA DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES SOB A ÓTICA DE DOCENTES 

FORMADORAS 

Christina Vargas Miranda e 

Carvalho
 

Luciana Aparecida Siqueira 

Silva
 

6.  IDENTIDADE E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

QUE ATUAM NO ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

Patrícia Resende de Souza 

Vanessa T. Bueno Campos 

7.  NEOLIBERALISMO:  O NEOSSUJEITO E SUAS 

IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Chayene Straykyver P. de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

SIMPÓSIOS (3) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Culturas, Artes, Mídias e Educação 

 

Coordenadores:  Profa Dra Aléxia Pádua Franco, Prof. Dr. Narciso Laranjeira Telles da Silva, Profa.  Renata de Oliveira 

Souza Carmo 

 

N
o 

TRABALHOS  AUTORES 

1.  EDUCOMUNICAÇÃO E O DESAFIO DO USO DAS 

TICS EM SALA DE AULA: DIÁLOGO ENTRE OS 

SABERES DOCENTES E DISCENTES NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Christiane Pitanga 

2.  A EDUCAÇÃO INFANTIL E AS TECNOLOGIAS: 

RESULTADOS DE UMA PESQUISA DE REVISÃO 

SISTEMÁTICA DE TESES E DISSERTAÇÕES DOS 

ANOS DE 2006 A 2016 

Hélida Cristina Brandão Nunes 

Robson Luiz de França 

 

3.  GEOGRAFIA ESCOLAR, MÍDIAS E LIVROS 

DIDÁTICOS: PERSPECTIVAS ATUAIS 

Daniela Gomes de Almeida 

Iara Vieira Guimarães 

4.  UM ESTUDO SOBRE AS IMPLICAÇÕES DOS 

CURRÍCULOS E DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

NO USO SIGNIFICATIVO DAS TDICS NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Elaine Aparecida de Araújo 

Aléxia Pádua Franco 

5.  CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS Á 

ALFABETIZAÇÃO: NOVAS PRÁTICAS DE 

LEITURA E ESCRITA NA ESCOLA 

Carla Beatriz Rodrigues Silva 

Maristela Neves Oliveira Leroy 

Eliseu Ferreira Macedo 

6.  INFÂNCIA, TELEVISÃO E CULTURA LÚDICA Elizabeth Lannes Bernardes 

7.    U   D      ’               D  

APRENDIZAGEM CRIATIVA DA LEITURA E DA 

ESCRITA DA CRIANÇA 

Vaneide Corrêa Dornellas 

Luciana Soares Muniz 

 

8.  PROGRAMA TALENTOS MATEMÁTICOS (PTM) E 

A TECNOLOGIA NA ESCOLA: ANÁLISE 

QUALITATIVA 

Ewellyne S Lima Lopes 

9.  AS POTENCIALIDADES DAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

NA FORMAÇÃO HISTÓRICA E NA EDUCAÇÃO 

PATRIMONIAL COM FOCO NOS ANOS INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Núbia da Silva Lopes Freitas 

Alexia Pádua Franco 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

SIMPÓSIOS (4) 

Infâncias e educação escolar 

 

Coordenadores: Profa. Iara Vieira Guimarães, Profa. Priscilla de Andrade Silva Ximenes e Profa. Keylla Rejane Almeida 

Melo 

 

N
o 

TRABALHOS  AUTORES 

1.  CONCEPÇÕES DE CRIANÇAS E INFÂNCIAS NO 

COTIDIANO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE 

UBERLÂNDIA-MG: UMA ANÁLISE À LUZ DA 

SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA E EDUCAÇÃO 

POPULAR 

Tatiani Rabelo Lapa Santos 

Myrtes Dias da Cunha 

 

2.  O MATERIAL É NOSSO, O MATERIAL É 

PÚBLICO...: NARRATIVAS DE CRIANÇAS 

CAMPONESAS SOBRE SEUS DIREITOS NA 

ESCOLA DO CAMPO 

Keylla Rejane Almeida Melo  

Iara Vieira Guimarães 

3.  UMA VIAGEM IMAGINÁRIA POR MEIO DE 

CONTOS LATINO-AMERICANOS: 

COMPARTILHANDO DIFERENTES CULTURAS E 

IDENTIDADES 

Débora Rocha 

4.  O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO NAS SÉRIES 

INICIAIS DO GRUPO ESCOLAR PROFESSORA 

ALICE PAES- UBERLÂNDIA- MINAS GERAIS 

(1965-1971) 

Angélica Pinho Martins Rocha 

5.  O CURRÍCULO PRATICADO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Cecilia Rezende Silva 

Myrtes Dias da Cunha 

6.  REFLEXÕES SOBRE O FAZ-DE-CONTA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Mariane Rodrigues Lourenço  

Adriana Pastorello Buim Arena 

7.  A INABILIDADE MOTORA NÃO INTERFERE NA 

INTERPRETAÇÃO DE DESENHOS DAS 

GARATUJAS 

Wanda Rodrigues Barbara 

Annette Cesar Lara 

8.  BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS: SER CRIANÇA 

NAS EXPERIÊNCIAS ESCOLARES 

Daniella Salviana Faria 

Thaíza Vieira Pacheco 

9.  INFÂNCIAS E AVALIAÇÃO: SABERES E 

PRÁTICAS PRESENTE NO COTIDIANO ESCOLAR 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Mara Cristina Oliveira Rodrigues 

10.  BRINQUEDOTECA HOSPITALAR: O BRINCAR E 

A INSTERDISCIPLINARIDADE NA GARANTIA 

DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS 

Priscilla de Andrade Silva 

Ximenes  

Janaína Cassiano Silva  

Juliana Martins de Souza 

11.  A CONQUISTA DA LÍNGUA ESCRITA: O 

TRABALHO DE LEITURA EM FOCO 

Joice Ribeiro Machado da Silva 

Fernanda de Souza Freitas 

 



 

   

 

SIMPÓSIOS (5) 

Ensino fundamental e médio: currículos, metodologias e práticas escolares 

 

Coordenadores: Dra. Selva Guimarães e Prof. Dr. Vagner Matias do Prado 

 

N
o 

TRABALHOS  AUTORES 

1.  A QUEIXA ESCOLAR NA VOZ DOS 

PROFESSORES 

Tais Costa da Cruz  

Viviane Prado Buiatti 

2.  DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA 

INTERVENÇÃO DA/O ASSISTENTE SOCIAL NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Cláudio Edmar Moreira  

Gercina Santana Novais 

3.  FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CURSO DE 

PEDAGOGIA – EAD – UFU (TURMA PARFOR, 

2011-2015): O QUE DIZEM OS DOCUMENTOS E 

AS PROFESSORAS COLABORADORAS 

Gelda Gonçalves Costa 

Astrogildo Fernandes da S. 

Junior 

4.  PROJETOS DE ENSINO E A PRODUÇÃO DE 

TEXTO NA ABORDAGEM DE JOSETTE JOLIBERT 

Raquel Pereira Soares  

Adriana Pastorello Buim Arena 

5.  POEMAS E MATEMÁTICA: UMA CONEXÃO DE 

SABERES INTERDISCIPLINARES 

Ana Paula Silva 

6.  REFLEXÕES SOBRE CURRÍCULO E AVALIAÇÃO 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Alexandra C.B. da Costa Ramos  

Andréa Porto Ribeiro  

Léa Aureliano Sousa 

7.  A UTILIZAÇÃO DE FILMES LEGENDADOS 

COMO ESTRATÉGIA NO DESENVOLVIMENTO 

DA LEITURA EM CRIANÇAS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Juliana Chieregato Pedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

SIMPÓSIOS (5) 

Ensino fundamental e médio: currículos, metodologias e práticas escolares 

 

Coordenadores: Prof. Dr. Astrogildo Fernandes da Silva Júnior 

 

N
o 

TRABALHOS  AUTORES 

1.  A PRÁTICA PEDAGÓGICA RIZOMÁTICA E A 

EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

SOB A PERSPECTIVA MULTICULTURALISTA 

Gláucia Domingues Silvério 

2.  O PROFESSOR DA ESCOLA RURAL SEGUNDO A 

REVISTA DA CAMPANHA NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO RURAL (1954– 1962) 

Ester Figueira Costa 

Sandra Cristina Fagundes de 

Lima  

3.  POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS 

DESCOLONIAIS PARA PROBLEMATIZAR A 

EDUCAÇÃO EFETIVADA NO MEIO RURAL 

Marcos Flávio Alves Leite 

Astrogildo Fernandes da Silva 

Junior 

4.  DIFERENTES FONTES E LINGUAGENS NAS 

AULAS DE HISTÓRIA DOS ANOS FINAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Franciele Amaral Rodrigues dos 

Santos 

Astrogildo Fernandes da Silva 

Júnior 

5.  A EXPERIÊNCIA NO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO: ENSINANDO E 

APRENDENDO SOBRE NAZI FASCISMO 

Amanda Aparecida Gomes 

Rodrigues 

Victória Melo Daniel 

6.  O ENSINO MÉDIO NA PERCEPÇÃO DOS JOVENS: 

O QUE PENSAM SOBRE SUA FORMAÇÃO? 

Franciene Cabral da Silva 

Rogéria Moreira Rezende Isobe 

Valéria Moreira Rezende 

7.  PIBIC ENSINO MÉDIO: POSSIBILIDADES DE 

DISCUSSÃO DA HISTÓRIA E CULTURA 

AFROBRASILEIRA E AFRICANA NO CURRÍCULO 

DE GEOGRAFIA 

Adriany de Ávila Melo Sampaio  

Antônio Carlos Freire Sampaio  

Rosana de Ávila Melo Silveira 

8.  O CURRÍCULO COMO CAMPO DE CONFLITO; OS 

PCNS EM QUESTÃO 

Leordina Ferreira Tristão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

SIMPÓSIOS (9) 

Ensino-aprendizagem e Educação em Ciências e Educação Matemática 

 

Coordenadores: Fabiana Fiorezi de Marco Matos, Cristiana Barra e Guilherme Saramago de Oliveira 

 

N
o 

TRABALHOS  AUTORES 
1.  A ARTE DE BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO 

MATEMÁTICO DE CRIANÇAS DE 04 ANOS 

Luciana Ranuzzi, 

Sandra Gonçalves Vilas Bôas 

2.  CAMINHOS DA PESQUISA: UM OLHAR SOBRE OS 

ESTUDOS RELATIVOS ÀS CONCEPÇÕES DOS 

PROFESSORES QUANTO AO ENSINO DE MATEMÁTICA E 

AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

Josely Alves dos Santos  

Guilherme Saramago de Oliveira 

3.  EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE CRIANÇAS COM 

SÍNDROME DE DOWN: DESENVOLVIMENTO DE 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS EDUCACIONAIS 

Mônica de Faria e Silva 

Guilherme Saramago de Oliveira 

4.  OLHAR DE PROFESSORES SOBRE O ENSINO DA 

MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DE UMA ESCOLA 

ESTADUAL DA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG 

Gracielle Ap.ª M. de Oliveira  

Fabiana Fiorezi de Marco  

 

5.  REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS ARGUMENTATIVAS NO 

ENSINO DE ÓPTICA DA VISÃO 

Juliana Rosa Alves Borges  

Sandro Rogério Vargas Ustra 

6.  RECURSOS E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

DIFERENCIADAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA PARA 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

Claudinei Vieira dos Reis  

Guilherme Saramago de Oliveira 

7.  SURDEZ, MATEMÁTICA E INCLUSÃO: UMA REVISÃO 

SISTÊMICA DE TESES E DISSERTAÇÕES (2013-2017) 

Camila Rezende Oliveira  

Ana Maria de Oliveira Cunha  

Guilherme Saramago de Oliveira 

8.  A CATAPULTA COMO FERRAMENTA DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

Douglas Carvalho de Menezes  

Hutson Roger Silva 

9.  A INVESTIGAÇÃO MATEMÁTICA NAS SÉRIES INICIAIS: 

REFLEXÕES DE PROFESSORAS SOBRE DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES 

Cristiana Barra Teixeira 

Maria Cézar de Sousa 

Guilherme Saramago de Oliveira 

10.  O ENSINO DE SÓLIDOS TRIDIMENSIONAIS NA EJA: UMA 

ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR NA CONSTRUÇÃO DE 

SABERES 

Ana Paula Silva 

 

11.  TEATRO DE FANTOCHES E OBJETOS NA CONTAÇÃO DE 

HISTÓRIA DA CIÊNCIA NAS AULAS DE QUÍMICA 

Mariani de Ávila Resende  

Priscila Oliveira Barbosa  

Viviani Alves de Lima 

12.  UNO BLUTH, UM JOGO DE CARTAS PARA DESVENDAR 

OS SEGREDOS DO SISTEMA ABO E FATOR RH 

Emanuelly Gonçalves de Lima  

Ana Claudia Arantes  

Carla Silveira Sousa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

SIMPÓSIOS (10) 

Educação Ambiental 

 

Coordenadores: Ana Maria de Oliveira Cunha, Adriana Damasceno e Luciana Nascimento Custódio 

 

N
o 

TRABALHOS  AUTORES 

1.  A UNIVERSIDADE PARA ALÉM DO ENSINO: 

ESPAÇO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO 

FERRAMENTA PARA A PROMOÇÃO DA 

EXTENSÃO E PESQUISA ACADÊMICA 

Edneide Maria Ferreira da Silva 

Poliana de Sousa Carvalho 

 

2.  EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: ABORDAGENS, INTERVENÇÕES E 

POSSIBILIDADES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

NA PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA- 

PROJETO HORTA EM GARRAFAS PET NA 

ESCOLA 

Francisca Jarlene de Melo 

3.  RELEVÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

PARA TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE 

SOCIOESPACIAL: EXPERIÊNCIAS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Lidiane Aparecida Alves 

4.  REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE LICENCIANDOS 

DE BIOLOGIA SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

NA PERSPECTIVA DE JUSTIÇA SOCIAL E 

CIDADANIA 

Fernanda F dos Santos Rodrigues  

Graça Aparecida Cicillini 

5.  ALTERNATIVA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

PARTICIPATIVA EM MACAPÁ/AP: O PROJETO 

ESCOLA VERDE – HORTA ESCOLAR E 

EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL 

Marcelo Conceição da Rocha 

Campos  

Eliana do Socorro de Brito 

Paixão 

6.  EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES: O QUE DIZEM OS CURRÍCULOS 

DOS CURSOS DE LICENCIATURA 

Amanda Aparecida Vieira Dias  

Selva Guimarães 

7.  ESTRESSE HÍDRICO 

 

Ricardo Pacheco Sandim  

Luciana Ranuzzi 

8.  O CINEMA DE ANIMAÇÃO COMO DISPOSITIVO 

PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Ludmila Rodrigues Rosa 

Lúcia de Fátima D. Estevinho 

9.  PATRULHEIROS DO FOGO: ALUNOS 

MONITORANDO O FOGO PARA UMA CIDADE 

SUSTENTÁVEL 

Tiago Martins Rezende  

Eloy Alves Filho 

10.  A ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS LIVROS 

DIDÁTICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Regiany Alves Carvalho  

Neusa Elisa Carignato Sposito 

 

 



 

   

 

SIMPÓSIOS (11/12) 

 Formação docente e Educação em Ciências e Matemática 

e 

Tecnologias, Educação em Ciências e Educação Matemática 

 

Coordenadores simpósio 11: Graça Aparecida Cicillini e Sandro Rogério Vargas Ustra 

Coordenadores simpósio 12: Arlindo Sousa Junior, Eduardo Takahashi e Erika Maria Chioca Lopes 

 

N
o 

TRABALHOS  AUTORES 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O XIV Seminário Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar é um evento científico 

realizado, periodicamente, como atividade acadêmica da Linha de Pesquisa Saberes e Práticas 

Educativas desde o início dos anos 2000. No ano de 2018, o XIV Seminário Nacional O Uno e o 

Diverso na Educação Escolar será realizado em conjunto com a III Encontro de Educação em Ciências 

e Matemática e o XII Seminário de Prática Educativa da Pedagogia/FACED/UFU. O evento tem como 

finalidade:  

 Estimular o debate sobre a produção de saberes e práticas educativas entre pesquisadores da 

área, docentes dos diversos níveis da educação e discentes dos Cursos de graduação e de Pós-

Graduação em Educação.  

 Promover um espaço de troca de experiências sobre o exercício da pesquisa e da docência, 

os desafios e possibilidades, considerando a diversidade e a desigualdade do sistema educacional 

brasileiro.  

 Contribuir para o processo de formação inicial e continuada de pesquisadores e profissionais 

da educação.  

 Proporcionar o intercâmbio com os outros grupos de pesquisa e Programas de Pós-

Graduação do país e as escolas de educação básica, fortalecendo a interdisciplinaridade e incentivando 

a formação de redes e grupos interinstitucionais.  

Além da Conferência e das Mesas-Redondas, o evento terá o espaço dos Simpósios Temáticos 

para apresentação de trabalhos de forma oral. O Evento totalizará 40 horas.  

A comissão organizadora espera que o Evento seja um espaço de aprendizagem, reflexão, 

diálogo e troca de ideias. Um espaço plural de debates sobre a educação. Seja bem vindo! 

 

 

Boa leitura a todos! 

Comissão Organizadora 
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ESTUDO DE CASO SOBRE UMA CRIANÇA COM AUTISMO DA REDE 

PÚBLICA FEDERAL: POSSIBILIDADES E DESAFIOS ENCONTRADOS 

 

Marina Souza Inocêncio 

INBIO/UFU 

marina_inocencio@yahoo.com.br 

 

Núbia Silvia Guimarães 

ESEBA/UFU 

nubiasgp@gmail.com 

 

Resumo 
Esta pesquisa trata-se especificamente de um estudo de caso de um aluno com quadro 

espectro autista. A gênese deste estudo é colaborar e acrescentar o número de subsídios 

científicos que se atentem para uma educação inclusiva que atenda as especificidades de 

alunos com autismo. Por meio de uma abordagem qualitativa de pesquisa estamos 

investigando o atendimento inclusivo oferecido à criança em uma escola de educação 

básica na rede federal de ensino. Algumas possibilidades de discussão já podem ser 

construídas a partir dos resultados parciais da pesquisa obtidos através da análise das 

fichas de observação preenchidas até o presente momento. A partir das observações 

feitas até aqui podemos perceber uma grande evolução no desenvolvimento da criança 

se comparado com seus comportamentos apresentados na data de início da pesquisa. No 

intuito de colocar em perspectiva o trabalho escolar inclusivo no atendimento à criança 

autista, propomos o presente trabalho a fim de dialogar com a comunidade acadêmica 

acerca dos desafios e possibilidades na implementação da inclusão escolar de pessoas 

com deficiência.  

 

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Movimento Pedagógico Específico; Transtorno 

do Espectro Autista. 

 

Nos dias atuais a inserção de alunos com diferentes deficiências nas salas de aula 

comum tem aumentado significativamente. Segundo dados do Censo Escolar da 

Educação Básica 2017, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), o índice de 

inclusão de pessoas com deficiência em classes regulares, o que é recomendado, passou 

de 85,5% em 2013 para 90,9% em 2017.  Este aumento gradativo diz respeito ao 

movimento atual de inclusão, que se refere ao direito de todos terem acesso à escola 

pública e de qualidade e nesse sentido existem leis que respaldam tais conquistas. As 

leis e declarações no âmbito internacional (ONU,1948, 1959; Conferência de Jomtien; 

UNESCO, 1990, 1994), que proclamam os direitos do homem, do qual inclui o acesso à 

mailto:marina_inocencio@yahoo.com.br
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escola regular como direito de indivíduos com necessidades especiais. Dentre eles, o 

mais recente é o Decreto nº 6.949/2009, que promulga a Convenção Internacional sobre 

os direitos das pessoas com deficiência (BRASIL, 2009a).  

No âmbito nacional, a legislação incorpora os princípios dos documentos 

internacionais. Leis e documentos difundem e sustentam a inclusão. Entre os principais, 

encontram-se: a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), o Estatuto da Criança e 

do Adolescente – Lei n.8069 (BRASIL, 1990), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - Lei n. 9394 (BRASIL, 1996), o Plano Nacional de Educação – Lei n. 10172 

(BRASIL, 2001a, 2014), as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação 

Básica (BRASIL, 2001b), Programa de Educação Inclusiva: direito à diversidade 

(BRASIL, 2003), Programa de Implementação de Salas de Recurso (BRASIL, 2007), 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008), Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial (BRASIL, 2009b), o 

Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência- Viver sem Limite (BRASIL, 

2011a) e a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015). 

Mas antes de falarmos especificamente da inclusão de crianças com deficiência 

em uma sala de aula comum precisamos olhar para todo o contexto dessa classe escolar 

e da forma como é construído o processo de ensino-aprendizagem. Segundo Monroe 

(2018), no início da infância explorar objetos e ambientes é uma das melhores maneiras 

que uma criança tem de aprender, brincando com objetos que imitem sons e 

descobrindo como reproduzi-los, mordendo e apertando ursinhos de pelúcia ou 

brinquedos de borracha para descobrir novas texturas e sensações. Visto assim faz 

parecer que para a construção do conhecimento basta à interação com o objeto. 

Entretanto a maioria das interações entre o indivíduo e o meio não ocorrem diretamente. 

Em seu texto, Monroe (2018) se baseia nas obras de Lev Vygotsky (1896-1934) e diz 

que para que ocorram essas interações são necessários “elos intermediários que se 

interpõem entre o ser humano e o mundo” e usa como exemplos de mediadores o copo 

que a criança usa para beber água, o banquinho usado para pegar um objeto em algum 

lugar mais alto e até o alerta da mãe quando a criança ameaça colocar o dedo na tomada 
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(MONROE, 2018). Todos esses exemplos são elos usados para mediar relações entre o 

ser humano e o meio. 

Pensando nesse processo de ensino-aprendizagem decidimos pesquisar mais 

sobre Lev Vygotsky (1896-1934), bielorrusso que dedicou parte de seus estudos a esses 

elos entre o homem e o mundo externo. Então Vygotsky (1998), traz que o papel do 

professor neste processo consiste em guiar o aluno e oferecer a ele as ferramentas 

adequadas para que seu desenvolvimento cognitivo e/ou motor ocorra da forma mais 

apropriada. Sob essa ótica de Vygotsky, podemos também nos basear em sua obra que 

trata da educação de crianças com necessidades especiais, intitulada Defectologia 

Soviética. Nessa obra e em outras Vygotsky mostra que acredita nas possibilidades do 

ser humano, acredita que os desafios são uma fonte para o crescimento (COSTA, 2006). 

Um defeito ou problema físico, qualquer que seja sua natureza, desafia o 

organismo. Assim, o resultado de um defeito é invariavelmente duplo e contraditório. 

Por um lado, ele enfraquece o organismo, mina suas atividades e age como uma força 

negativa. Por outro lado, precisamente porque torna a atividade do organismo difícil, o 

defeito age como um incentivo para aumentar o desenvolvimento de outras funções no 

organismo; ele ativa, desperta o organismo para redobrar atividade, que compensará o 

defeito e superará a dificuldade. Esta é uma lei geral, igualmente aplicável à biologia e à 

psicologia de um organismo: o caráter negativo de um defeito age como um estímulo 

para o aumento do desenvolvimento e da atividade. (VYGOTSKY,1989). 

Dentre tantas deficiências, encontramos o chamado Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) definição dada pela Associação Americana de Psiquiatria em 2002 em 

sua quarta versão revisada do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

e reformulado (DSM-IV-TR), em uma nova versão do “Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental disorders” (DSM-5, 2013), aponta que as pessoas com transtorno do 

espectro autista (TEA) apresentam sintomas que começam na infância e comprometem 

a capacidade do indivíduo no seu dia a dia, sendo apresentado o diagnóstico que indica: 

déficit de comunicação, de interação social, alteração de comportamentos emocionais, 

diminuição das expressões faciais e da comunicação não verbal, fixação em objetos e 

aumento do estimulo sensorial (AMERICAN PSYCHIATRY ASSOCIATION, 2013). 
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Nesse sentido a teoria sociocultural abordada por Vygotsky poderia ser uma 

estratégia de ensino-aprendizagem adequada para as crianças que apresentam o 

chamado Transtorno do Espectro Autista (TEA), visto que para que essas crianças 

possam desenvolver suas habilidades ao mesmo tempo em que supera suas dificuldades 

de socialização, de linguagem e de comportamento. Na abordagem de Vygotsky, isso 

acontece aos poucos através da ludicidade e com o professor mediando esse 

aprendizado.  

São vários os desafios encontrados para que ocorra a inclusão de alunos em TEA 

em uma escola regular, tais como, a adaptação do âmbito escolar para receber esses 

alunos, a falta de preparo e conhecimento por parte dos professores e funcionários da 

escola, a falta de recursos específicos para trabalhar com crianças com TEA e saber 

identificar os diferentes focos de interesse de cada um deles, ficando assim clara a 

necessidade de atenção individualizada. Por parte dos alunos comprometidos com a 

patologia também são encontradas barreiras a serem vencidas, como a dificuldade na 

socialização em diferentes níveis, em alguns casos a extrema sensibilidade ao barulho, 

comprometimento na linguagem e comportamentos repetitivos. Muitas vezes, eles 

apresentam atraso mental e, com isso, não conseguem acompanhar a demanda 

pedagógica como as outras crianças. Para essas crianças serão necessários 

acompanhamentos educacionais especializados e individualizados. (Silva, 2012 p. 109). 

Na literatura que aborda a temática existem algumas práticas pedagógicas 

reportadas como eficientes para o tratamento do TEA, esse tratamento consiste em uma 

junção de terapias e práticas pedagógicas. As bases do tratamento envolvem técnicas de 

mudança de comportamento, terapias de linguagem/comunicação e programas 

educacionais como o modelo “Treatment and Education of Autistic and Related 

Communication Handicapped Children” (TEACCH). Este é um programa altamente 

estruturado que combina diferentes materiais visuais para aperfeiçoar a linguagem, o 

aprendizado e reduzir comportamentos inapropriados (LIMA et al., 2017). 

Embora existam várias metodologias e práticas pedagógicas voltadas para a 

educação escolar de pessoas com autismo, não se pode definir uma como padrão visto 

que o autismo é, atualmente, dividido em três graus: leve, moderado e severo (CID 11, 

2018) e que cada pessoa possui suas habilidades e suas limitações. 
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Todas essas questões de como realizar um trabalho que, de fato, promova a 

inclusão desenvolvendo a aprendizagem escolar de crianças com TEA se mostraram 

relevantes e necessárias para nós quando nos deparamos com o atendimento em 

questão. 

 

CONHECENDO A CRIANÇA AUTISTA 

Buscando garantir o anonimato da criança, bem como preservar sua identidade, 

daremos o nome fictício de Henrique. Henrique tem 4 anos de idade, foi selecionado 

para uma vaga do 1º período na Escola de Educação Básica da UFU. Quando os pais 

foram até a escola realizar a matrícula já levaram o laudo médico que dizia que a 

criança tinha o TEA e trouxeram algumas especificidades sobre ela, como que criança 

tem uma boa percepção espacial (explora visualmente o espaço de forma rápida e logo 

“assimila” o espaço físico), em casa faz as refeições assistindo vídeos (forma que a 

família encontrou para que a criança sentasse à mesa para as refeições), necessita de 

ajuda para se alimentar, faz o uso de fraldas (quando cheias a criança pode por a mão), 

apresenta muita dificuldade de interação, estudou dois anos no EMEI e lá não teve AEE, 

é não verbal, possui hipersensibilidade para segurar o lápis, coloca tudo que vê na boca 

muito rapidamente e tem prazer em “coisas crocantes”, morde-se e morde aos outros 

quando nervoso, é necessário segurar a mão, pois pode sair correndo. 

Portanto, no início do ano letivo já tínhamos uma ideia de como o Henrique se 

comportava, porém mesmo com todas essas informações e com alguns estudos de caso 

que fizemos para tentar fazer a inclusão acontecer para o Henrique e a turma, ainda 

tivemos muita dificuldade. Nos primeiros dias a criança corria pela sala o tempo todo, 

pegava todos os brinquedos e demais objetos para colocar na boca, apresentava muita 

resistência em sentar para participar de atividades e da roda de conversa com as demais 

crianças, quando tentávamos conte-lo para que participasse das atividades nem que 

fosse por um curto período de tempo ele tendia a ter movimentos agressivos como 

puxar os cabelos, arranhar ou tentar morder quem estivesse por perto. Apresentava esse 

tipo de comportamento também quando alguma necessidade não era atendida (por 

exemplo, quando estava com fome). 
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Deste modo, depois de estudos, discussões e reflexões, a equipe de profissionais 

que atendiam o Henrique e os professores do primeiro período (regente e 

especializados) se organizaram para atender individualmente a criança em momentos 

específicos. Henrique continuou seguindo o horário programado para sua turma, 

entretanto o atendimento a ele passou a ter duas frentes: momentos de participação no 

coletivo de seu grupo e momentos de atendimento individualizado por todos os seus 

professores. O horário ficou assim organizado: 

 

MOVIMENTO PEDAGÓGICO DIFERENCIADO 

HORÁRIOS 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

13h15min - 

HORÁRIO 

COLETIVO 

(REGENTE) 

HORÁRIO 

COLETIVO 

(REGENTE) 

HORÁRIO COLETIVO 

(REGENTE) 

HORÁRIO COLETIVO 

(REGENTE) 

14h00min - 

HORÁRIO 

COLETIVO 

(REGENTE) 

HORÁRIO 

INVIDUALIZAD

O (EDUCAÇÃO 

FÍSICA) 

HORÁRIO COLETIVO 

(REGENTE) 

HORÁRIO COLETIVO 

(REGENTE) 

14h30min - LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

15h00min 
 

- 

HORÁRIO 

COLETIVO 

(REGENTE) 

(AEE) 

HORÁRIO 

INDIVIDUALIZADO 

(ESPAÇO CULTURAL E 

BRINQUEDOTECA) 

HORÁRIO 

INDIVIDUALIZADO 

(DANCA) 

15h30min - 

HORÁRIO 

INVIDUALIZAD

O 

(REGENTE) 

HORÁRIO 

COLETIVO 

(REGENTE) 

HORÁRIO 

INDIVIDUALIZADO 

(REGENTE) 

HORÁRIO COLETIVO 

(REGENTE) 

16h00min - 

HORÁRIO 

COLETIVO 

(DANCA) 

HORÁRIO 

COLETIVO 

TANQUE DE 

AREIA 

(REGENTE) 

HORÁRIO COLETIVO 

(EDUCAÇÃO FÍSICA) 

HORÁRIO COLETIVO 

(REGENTE) 

16h50min - (AEE) 

HORÁRIO 

COLETIVO 

(REGENTE) 

HORÁRIO COLETIVO 

(EDUCAÇÃO FÍSICA) 

HORÁRIO COLETIVO 

(REGENTE) 

 

Por uma solicitação da família na organização do horário de Henrique no 

atendimento na APAE, na terapia ABA (intervenção comportamental) e no transporte 

escolar, a criança não frequenta as aulas às segundas-feiras, seu horário de entrada 

passou a ser às 13h30min e de saída às 16h50min. Todas essas adaptações trouxeram 
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resultado positivo no desenvolvimento da criança, visto que o mesmo não participa dos 

momentos de entrada e saída, período de grande agitação e movimentação na escola. 

Sendo assim, o objetivo geral do presente trabalho é analisar a proposta de 

atendimento desse aluno com autismo da Eseba/UFU, mais especificamente, identificar 

o perfil do aluno com autismo; identificar limites e possibilidade do aluno em cada tipo 

de atendimento proposto; verificar como a criança se comporta frete às atividades 

propostas e a forma como estas atividades são escolhidas, identificar em que momentos 

o aluno responde positivamente e negativamente à atividade proposta; verificar qual o 

modelo de atendimento melhor se adequa diante o perfil do aluno. 

 

ALGUMAS AÇÕES ENCAMINHADAS 

Este trabalho baseia-se em estudos teórico-práticos nos quais propomos uma 

intervenção com base no atendimento a uma criança com Espectro Autista. Compõe-se 

de estudos teóricos acerca do atendimento para a criança com deficiência, compreensão 

sobre o desenvolvimento humano a partir da perspectiva histórico-cultural, trabalho de 

apoio e intervenção na sala de aula juntamente com uma equipe que atende à criança. 

Utiliza-se como estratégias metodológicas a observação, construção dos dados por meio 

do registro em diário de campo e produção de notas de campo, registros fílmicos e 

pictóricos para construção e análises posteriores. . Tais análises estão sendo feitas e 

serão aprofundadas por meio do método construtivo interpretativo.   

A pesquisadora também contará com uma ficha de observação que será 

preenchida pela mesma, além de uma entrevista com o professor responsável por cada 

setor/área de atendimento. 

Os dados serão analisados tendo como referência Bardin (2009) que propõe a 

análise de conteúdo de forma qualitativa. Analisaremos os registros contidos nos diário 

de campo preenchidos pela autora, bem como os vídeos e respostas dadas pelos 

entrevistados. 

Em sala, juntamente com seu grupo há proposições em que Henrique é 

conduzido a explorar aspectos sensoriais, sempre vinculados aos objetivos propostos no 

planejamento para todo o grupo. Atividades de pintura, colagem, brincadeira com 
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“Grude”
1
, brincadeira com a caixa mágica (atividade lúdica, uma caixa com apenas um 

buraco como abertura onde a criança tem que colocar a mão e pegar algum brinquedo 

contido lá dentro), atividades adaptadas para ele especialmente por meio de pareamento, 

assim como um tapete sensorial construído especialmente para ele, são exemplos do 

tipo de atividade que são oferecidas à criança. 

 

ALGUNS APONTAMENTOS POSSÍVEIS 

Analisando os dados obtidos até o presente momento podemos considerar que 

alcançamos grandes avanços com o Henrique. Sua fixação oral diminuiu 

consideravelmente, ele consegue permanecer por um maior tempo na roda de conversa e 

consegue manter o foco mesmo que por um curto período de tempo quando senta nas 

mesinhas para realizar as atividades propostas, permanece por um tempo maior em 

momentos de contação de histórias ou vídeos coletivos, demonstra se interessar por 

músicas do universo infantil fazendo o contato visual com a professora e sorrindo em 

alguns momentos, além de fazer movimentos com as mãos solicitando a retomada da 

canção ouvida, consegue brincar por um tempo maior com massinha de modelar, tinta e 

giz de cera sem levá-los a boca (atividades que antes eram impossíveis de serem 

realizadas devido à fixação oral), percebe outros materiais à sua volta e acompanha com 

o olhar os movimentos para pegar a tinta e realizar uma pintura, demonstra relacionar 

características de um objeto à música que sempre nos referimos ao mesmo e também a 

alguma especificidade tal como o “bibi” da moto quando retira a mesma da caixa 

mágica. No momento de exploração da caixa e seus elementos, Henrique também 

consegue estar com outros colegas permitindo uma aproximação gradativa.  

Além da sala comum o aluno está mostrando grande desenvolvimento nas aulas 

especializadas, principalmente nas de Dança e Educação Física que exigem muito de 

sua parte motora, nas aulas de educação física o professor sempre trabalha com 

percursos com a criança e a cada semana acrescenta um novo obstáculo no mesmo. 

Henrique geralmente apresenta medo do que é novo, mas nas semanas seguintes já se 

mostra habituado às atividades propostas anteriormente. Atualmente já faz quase todo o 

                                                           
1
 Massinha caseira grudenta feita de polvilho. 
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percurso apenas segurando um dedo do professor, que anteriormente tinha que segurar 

as duas mãos de Henrique para guiá-lo.  

Nas aulas de dança as partes sensoriais e musicais são muito exploradas, o 

professor sempre apresenta alguns instrumentos (geralmente de percussão) e gosta de 

explorar as sensações com o Henrique, brincando com tecidos, balões, cordas, buscando 

deixar ele descalço durante as aulas e também faz muito uso do espelho. 

Outra área que faz parte desse atendimento específico é o AEE, que no caso 

deste aluno a professora da Educação Especial optou por fazer o atendimento na sala 

comum e de vez em quando em algum outro espaço da escola, isso se justifica uma vez 

que são várias as novidades para a criança e mais uma sala poderia causar confusão. A 

professora de AEE costuma fazer atividades usando o maior foco de interesse de 

Henrique que é a música, ela leva alguns instrumentos (percussão) e tenta fazer com que 

ele repita o som (ritmo e quantidade de notas) que ela fizer com o instrumento. Nas 

ultimas aulas pudemos perceber um avanço já que a criança conseguiu reproduzir 

algumas vezes o mesmo som que a professora. Nesses momentos também é trabalhada a 

parte sensorial, utilizando alguns objetos como tecido, garrafa zen e atividades como 

pintura com tinta guache ou aquarela, sempre usando as mãos para pintar.  

Deste modo, compreende-se que o presente estudo, ainda em andamento, poderá 

trazer muitas possibilidades sobre o trabalho desenvolvido afim de promover a inclusão 

escolar de fato, bem como ampliar os diálogos e reflexões acerca dos desafios que 

enfrentamos no cotidiano escolar buscando o alcance e garantia do atendimento de 

qualidade às pessoas com autismo. 
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Resumo 

O artigo em questão analisará os estudos derivados de um projeto de estágio que teve 

como objetivo compreender o contexto do brincar no processo de inclusão na Educação 

Infantil. A partir da obrigatoriedade da inclusão de pessoas público da educação 

especial na Educação Básica no Brasil, professores e pedagogos em formação se 

deparam com inúmeros desafios. Por isso, o momento do estágio favoreceu a 

oportunidade de observar e analisar, inserida na realidade da escola, as vivências sobre a 

inclusão no cotidiano na educação infantil, buscando identificar se o “brincar” constitui-

se como ponte às práticas de inclusão dos alunos considerados público da educação 

especial, mais especificamente de uma aluna com síndrome de Down, e se as 

brincadeiras possibilitam as percepções das diferenças, a busca de soluções e tomadas 

de decisões conjuntas. Os estudos levaram em consideração as questões de socialização 

e de participação dessas crianças em brincadeiras na Educação Infantil, ou seja, o 

brincar, com sua importância no desenvolvimento das crianças, como forma de 

inclusão, por meio do lúdico e das relações sociais. Assim, a partir de brincadeiras 

realizadas e pensadas pelos próprios alunos do segundo período de uma escola pública 

de Uberlândia, pode-se perceber que o brincar nem sempre se situa como ponte no 

processo da inclusão das crianças público da educação especial e concluir que 

sistematizar o brincar na relação dos pressupostos inclusivos requer uma reorganização 

pedagógica do trabalho docente, pois se faz necessário absorver o lúdico como prática 

inerente ao desenvolvimento infantil. 

 

Palavras chave: Inclusão; Brincar; Educação Infantil. 

 

Introdução 

Este artigo tem origem a partir das experiências vividas no estágio obrigatório 

do terceiro ano do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), o 
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qual foi realizado em uma escola pública, desse município, em uma turma de segundo 

período da Educação Infantil, na qual as crianças tinham entre cinco e seis anos de 

idade. 

O projeto analisado ao longo deste artigo é de autoria da professora supervisora 

do estágio em todo o seu período de vigência. Tal projeto teve como título “O brincar e 

o processo da inclusão na educação infantil”, com o intuito principal de contribuir na 

formação das bolsistas envolvidas, a partir dos seus olhares e reflexões sobre os 

desafios e possibilidades enfrentadas com o processo da inclusão após a aprovação de 

leis e convenções que colocaram como obrigação do Estado o ingresso de alunos 

considerados público da educação especial na educação regular.  

A partir de documentos como a Declaração de Salamanca e a Lei 12.796 de 

2013, que alteraram a LDB 9.394/96, passou a ser obrigatória a inclusão escolar. A 

educação brasileira se deparou com inúmeras barreiras para incluir as pessoas com 

algum tipo de deficiência, sejam elas do tipo cognitivas, sensoriais ou motoras. Por isso, 

o projeto busca pensar as relações do brincar com o processo da inclusão na sala de 

aula, investigando se a ludicidade, dada como privilégio de todas as crianças, permite ou 

não a participação e o aprendizado individual e coletivo. 

Dessa forma, ao observarmos as vivências do cotidiano na educação infantil, 

buscamos identificar se o “brincar” constitui-se como ponte às práticas de inclusão dos 

alunos considerados público da educação especial, mais especificamente de uma aluna 

com síndrome de Down, e se as brincadeiras possibilitam as percepções das diferenças, 

a busca de soluções e tomadas de decisões conjuntas, bem como a participação de todos 

e dessa aluna em especial no ato de brincar.  

A importância do brincar é ressaltada no contexto brasileiro tanto por 

documentos nacionais como o Referencial Curricular Nacional para a Educação infantil 

(BRASIL, 1998), bem como por estudos e pesquisas realizadas por diversos autores em 

suas diferentes perspectivas teóricas e epistemológicas nacionais e internacionais. 

Como exemplo temos a pesquisa de Wajskop (2012), que nos ajuda a entender 

sobre as concepções de brincar existentes na prática e também a refletir sobre a 

brincadeira como uma linguagem que deve permear o currículo infantil. Assim com ela, 

Moyles (2002, 2006) traz também em suas obras um olhar mais educativo sobre o 
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brincar. Já a antropóloga Friedmann (1996, 2012) nos apresenta sobre as relações da 

comunicação com o brincar, dando ênfase à ação de “brincar junto” e do adulto escutar 

as crianças, entendendo-as como protagonista dessa relação. O filósofo Brougére (2001) 

traz o conceito de “cultura lúdica” como o conjunto da brincadeira, do brinquedo, das 

experiências anteriores e do tempo e espaço de brincar. Kishimoto (1994, 1998) nos diz 

sobre o caráter lúdico das brincadeiras na aquisição de novos conhecimentos e 

desenvolvimento de suas habilidades.  

No campo da psicologia, os estudiosos buscam entender as relações e influências 

do brincar com o desenvolvimento infantil, donde podemos apontar os estudos 

empíricos de Vygotsky (1933/1989) e Piaget (1945/1978) e as contribuições de 

Winnicot (1975) sobre o faz-de-conta e suas relações com os sentimentos e a 

criatividade das crianças.  

Pelos estudos apresentados entendemos que no universo lúdico, as brincadeiras, 

os jogos e os brinquedos se tornam instrumentos básicos ao desenvolvimento 

psicológico, intelectual, emocional, físico-motor e principalmente social da criança. 

Além disso, são elementos culturais que levam as crianças a perceberem como seus usos 

podem apoiar a sua inserção como cidadãos na sociedade. 

Mas como podemos pensar nas relações do brincar com o processo da inclusão 

do aluno público da educação especial na sala de aula, de maneira que tenham o 

privilégio da ludicidade como as demais crianças? Nesse aspecto social, Negrine (2002, 

p.176) aponta que, 

 

[...] no momento em que as crianças estão brincando juntas, 

independentemente de suas capacidades ou dificuldades, estão criando um 

espaço ótimo para que possam adquirir novas aprendizagens. Quando as 

crianças estão unidas, todas têm à sua disposição os elementos e as 

influências das demais, o que pode ser compreendido pela imitação. 

 

Dessa maneira, entendemos o “brincar” como forma particular de expressão, 

pensamento, interação e comunicação infantil e de socialização das crianças por meio 

de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem 

discriminação de espécie alguma. Com base nesses pressupostos, o projeto realizado 

buscou contribuir com as práticas na Educação Infantil de uma escola pública, ao 
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investigar e propor reflexões sobre o brincar no processo de inclusão dos alunos 

considerados público da educação especial, dando destaque à participação da aluna com 

síndrome de Down, pretendendo assim conhecer e refletir sobre os tipos de brincadeiras 

que podem incluir e/ou excluir ao mesmo tempo.  

O presente texto está estruturado em quatro tópicos. Na introdução tivemos a 

contextualização teórica do projeto realizado com o objeto de estudo e a importância da 

escolha do tema investigado; o segundo item traz uma breve apresentação do contexto 

onde foram realizados o estágio e o projeto investigado; discutimos no terceiro item 

sobre as ações pedagógicas realizadas no decorrer do estágio e as reflexões possíveis a 

partir dessas ações e por fim as conclusões, onde apresentamos as considerações sobre 

as implicações dos resultados.  

 

Breve apresentação do contexto 

A instituição na qual foi realizado o projeto em questão trata-se de uma escola 

de educação básica pública da cidade de Uberlândia, a qual tem como alguns de seus 

princípios a orientação humanística e a preparação para o exercício pleno da cidadania e 

a igualdade de condições de acesso e permanência na escola (PCE, 2010). A instituição 

se preocupa com o bem-estar dos seus alunos, bem como com a formação acadêmica e 

humana dos mesmos e busca realizar e aprimorar cada vez mais a inclusão dos alunos 

considerados público da educação especial no ensino regular.  

A proposta pedagógica para a Educação Infantil dessa escola se baseia na 

Pedagogia de Projetos. Barbosa (1998, p. 2), define tal metodologia como: 

 

[...] um dos modos de organizar o ato educativo que indica uma ação 

concreta, voluntária e consciente que é decidida tendo-se em vista a obtenção 

de alvo formativo determinado e preciso. É saber parar, na prática escolar, de 

uma situação-problema global dos fenômenos, da realidade fatual e não da 

interpretação técnica já sistematizada nas disciplinas. 

 

Nesse sentido, os projetos estimulam a curiosidade nas crianças, bem como uma 

participação mais ativa, a partir da elaboração de perguntas desafiadoras que muitas 

vezes não são respondidas pelo método de ensino rotineiro, e podem até encaminhar 

novos projetos. Nessa perspectiva, busca-se o envolvimento de todos os alunos, sejam 
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eles com ou sem deficiência, em investigações de problemas baseados em temas que 

para eles são atrativos e irão culminar em resultados. E o brincar faz parte de todas as 

investigações realizadas nessa etapa de ensino, considerando que não se trata apenas de 

um elemento lúdico, mas possui implicações como instrumento pedagógico, 

constitutivo e estruturante do desenvolvimento infantil.  

No tocante à especificidade dos alunos que são público da educação especial, 

além do que lhe é promovido na sala comum, a escola conta com uma equipe 

responsável pelo serviço do Atendimento Educacional Especializado (AEE), constituído 

como oferta obrigatória pelos sistemas de ensino, com funções próprias da educação 

especial, as quais não se destinam a substituir o ensino comum e nem mesmo a fazer 

adaptações aos currículos, às avaliações de desempenho e outros. O público atendido 

pelo AEE são os alunos com deficiência (física, visual, surdez e intelectual), com 

transtornos do espectro autista e os alunos com altas habilidades/superdotação. 

Dessa forma, O AEE age concomitante e de forma complementar ao trabalho da 

sala e é realizado essencialmente na sala de recursos multifuncionais (SRM), as quais se 

referem a espaços localizados nas escolas de educação básica, para atendimento aos 

alunos público-alvo citados anteriormente. O AEE compartilha dos projetos realizados 

em sala de aula, não para reforçar o que é realizado, mas para ampliar as ações em prol 

do desenvolvimento desses alunos.  

Com base nos objetivos do projeto realizado, pretendeu-se observar, analisar e 

contribuir sobre como o brincar se insere no processo da inclusão educacional, 

buscando não apenas refletir sobre a inclusão e/ou a maneira de brincar dos alunos com 

deficiência na sala de aula da educação infantil, mas de todos em suas diferentes 

necessidades, além de uma pesquisa teórica para analisar o contexto histórico e legal 

sobre a educação inclusiva. Porém, no presente artigo, trataremos especificamente das 

observações e reflexões realizadas durante o Estágio Supervisionado sobre a execução 

desse projeto, enfatizando as relações do brincar no processo de inclusão de uma aluna 

com síndrome de Down. 
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O projeto em ação: as brincadeiras sempre incluem? 

Considerando as especificidades das propostas pedagógicas na Educação 

Infantil, bem como a articulação de práticas educacionais inclusivas, podemos afirmar 

que o projeto permitiu às bolsistas envolvidas realizarem suas observações e reflexões 

sobre o contexto dos pressupostos da educação inclusiva na sala de aula da educação 

infantil, tanto a partir dos embasamentos teóricos como nas relações com o brincar, ao 

proporem ações de intervenção na sala de aula, as quais contribuíram com as práticas 

pedagógicas articuladas ao cotidiano na educação infantil.   

Durante a execução do projeto, foram realizadas propostas de brincadeiras e 

jogos articuladas ao cotidiano na educação infantil, com registro das observações e das 

relações sobre o processo da inclusão diante dessa dinâmica, dentre as quais podemos 

destacar: o planejamento através de um cronograma; leitura de textos e livros sobre 

inclusão educacional, e concepções de educação infantil e do brincar, seguidas de 

anotações e fichamentos acerca dos temas; apresentação dos conceitos e categorias 

referentes aos estudos; registro escrito e fotográfico dos olhares das crianças, falas, 

interações, formas de brincar, observando e analisando como suas ações incluem ou 

excluem o outro; atividades de intervenção propostas pelas bolsistas;                                                                                                                                                                                                                                                       

realização das brincadeiras e jogos coletivos sugeridos pelas crianças; planejamento e 

organização de brincadeiras com as crianças; auxílio nas atividades desenvolvidas em 

sala; organização e apresentação do relatório final; confecção do Caderno de sugestões 

de atividades e brincadeiras, com o intuito de apoiar o aprendizado de algumas crianças 

no seu desenvolvimento e ampliar as relações escola-família; confecção de jogos e 

brincadeiras coletivas. 

Para além das ações e dos objetivos do projeto, buscou-se durante a realização 

do Estágio Supervisionado refletir se os momentos envolvendo o brincar promoviam ou 

não relações inclusivas na infância pelas investigações que conseguimos realizar do 

trato pedagógico no cotidiano da sala de aula, direcionando as observações às ações de 

uma turma da educação infantil que possui 16 crianças, dentre elas uma aluna de 06 

anos – denominada no presente texto por “M” – a qual possui síndrome de Down, 

particularidade que se insere no quadro da deficiência intelectual. 
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Conforme Gomes, Figueiredo e Poulin (2010, p.42): 

 

[...] os alunos com deficiência intelectual têm dificuldades para mobilizar os 

seus próprios recursos cognitivos internos de modo eficiente. Em situação de 

resolução de problema, frequentemente esses alunos se apóiam mais sobre 

recursos externos, tais como a opinião de um colega, do que sobre seus 

próprios recursos cognitivos. 

 

Sendo assim, o professor deve conhecer seu aluno para além do seu cognitivo, 

propondo atividades vivenciais que possibilitem ao mesmo organizar seu pensamento a 

partir de situações problema, e ajudando-o na promoção de sua autonomia intelectual. É 

importante propor atividades lúdicas e jogos que demandem desafios que implicam o 

uso de estratégias cognitivas quando contextualizadas nas experiências e conhecimentos 

prévios da criança em situações de resolução de problema. 

Em suas pesquisas Wajskop (2001, p.31), demonstra que “na brincadeira, as 

crianças podem pensar e experimentar situações novas ou mesmo do seu cotidiano, 

isentas das pressões situacionais”. A brincadeira, para Leontiev (1988, p.106) 

 

[...] é a atividade principal para a criança na idade escolar, durante a qual 

ocorrem as mudanças mais importantes no seu desenvolvimento psíquico, 

sendo possível observar o avanço no nível de desenvolvimento a partir de 

processos psíquicos, que auxiliam a criança neste período. 

 

Numa abordagem piagetiana, Carcanholo, Paiva e Garibaldi (2011, p. 3) 

consideram “a importância da atividade lúdica no desenvolvimento da criança e coloca 

que tal atividade é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo, por 

isso, indispensável à prática educativa”.  Dessa maneira, entendemos a importância de 

se mediar com recursos lúdicos as diferentes atividades realizadas na sala de aula da 

educação infantil para contribuir com a ampliação dos conhecimentos e interesse das 

crianças, especialmente das que são público da educação especial, considerando que o 

ensinar é um ato coletivo, todos os alunos devem ter acesso aos mesmos conteúdos, 

mesmo com diferentes recursos. 

Numa análise sócio-histórica de Wajskop (2012, p.22), a brincadeira infantil é 

entendida “como atividade social da criança, cuja natureza e origem específicas são 

elementos fundamentais para a construção de sua personalidade e compreensão da 
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realidade na qual se insere”. Nesse sentido, a fim de entender um pouco mais sobre o 

contexto de brincar por parte das crianças, propomos uma atividade de pesquisa, na qual 

elas informaram sobre os locais de onde gostavam de brincar, com quem mais 

gostavam de brincar, e a brincadeira ou brinquedo preferido, e ao final a criança 

deveria trazer e ensinar para a turma uma sugestão de brincadeira coletiva que gostava, 

já conhecida ou que ela mesma teria criado.  

A partir do que trouxeram, foi possível conhecer um pouco mais sobre as 

relações de brincadeiras que existiam na turma, conforme verificamos pelo quadro 

abaixo: 

 

Quadro 1: Pesquisa sobre o brincar 

                   Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

¹ Único aluno da sala citado por outro no campo “com quem mais gosta de brincar”. 

² Aluna com Síndrome de Down 

 

Ao analisarmos esse quadro, podemos observar que as crianças em sua maioria 

brincam mais no ambiente de suas próprias casas e poucas frequentam parques, praças 

Criança Brincadeira e/ou brinquedo favorito Com quem 

brinca 

Lugares onde brinca Sugestão de 

brincadeira coletiva 

 

A 

 

 

Mamãe e filhinha 

 

Irmã, pais e AJ¹ 

 

Em casa, no tanque de areia e na 

avó  

 

Dança das cadeiras 

 
AJ 

 
Bonecas e pique gelo 

 
Primos e 

colegas de sala 

 
No quintal de casa e no parque da 

escola 

 
“Boa tarde” 

 
G 

 
Carrinho 

 
Sozinho ou com 

o cachorro 

 
Na sala e no quintal 

 
Pique esconde 

 

H  

 

Super herói  

 

Amigos  

 

Parque, casa e escola 

 

Escalar corda  

 

JV 

 

Bola de futebol 

 

Irmã e primos 

 

Parque e na casa da avó 

 

Amarelinha 

 
L 

 

 
Cobra cega, dama e dominó 

 
Sozinha, mãe e 

primos  

 
Na sala e no quarto 

 
Cobra cega 

 

LZ 

 

Andar de bicicleta 

 

Yasmin  

 

Parquinhos, em casa e na casa dos 
amigos  

 

Amarelinha  

 

ME 

 

Esconde esconde,boneca e bicicleta 

 

Amigos e 
primos 

Em casa, na praça e no pátio do 

teatro 

 

Esconde esconde  

 

M ² 

 

Brinquedos de sucata  

 

Mãe  

 

Em casa e no clube 

 

Vivo e morto 

 
P 

 
Toquinho de madeira 

 
Isabela  

 
Praça  

 
Lobo mau 

 

R 

 

Cozinhas e bonecas 

 

Prima  

 

Na casa da avó e no quarto 

 

Corre cotia  

 

S 

 

Pique gelo e ursinho Mickey  

 

Primos  

 

Na casa da avó e no clube 

 

Pique gelo 
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ou clubes. Dessa maneira, entendemos que os espaços lúdicos podem estar bastante 

limitados e que as mesmas não exploram experiências em outros ambientes, mesmo 

reconhecendo que o mesmo ambiente explorado de diferentes maneiras pode oferecer à 

criança ricas experiências, desde que possam criar e recriar suas próprias brincadeiras. 

Outro aspecto notado é que identificamos pouca parceria entre as crianças da 

turma, visto que somente uma criança informou o nome de outro colega da sala como 

parceiro das brincadeiras. A maioria deles brinca com o adulto de sua vivência. 

Quanto às sugestões das brincadeiras coletivas, foi construído um cartaz com o 

nome de cada criança e a brincadeira preferida, no intuito de cada criança apresentar e 

ensinar aos colegas as instruções dessa brincadeira para que todos a realizassem no 

grupo. Iniciamos essa vivência pela ordem que aparece no quadro 1 e a cada dia 

fazíamos uma ou duas delas. As crianças ficavam empolgadas nesses momentos, e 

sempre se mostravam animadas em ensinar as que tinham sugerido e a brincar com as 

sugestões trazidas pelos colegas.  

Destacamos outras observações relevantes feitas pelos mediadores durante os 

momentos das brincadeiras. Uma delas refere-se à interação dos alunos com a colega de 

sala que possui síndrome de Down. Na maioria das vezes, os coleguinhas não se 

lembravam dela e ela ficava sentada ao lado brincando sozinha, mas sem interagir com 

o momento da brincadeira. Às vezes questionávamos aos demais alunos o porquê eles 

não chamavam a colega para brincar ou se eles percebiam que ela não estava 

participando das brincadeiras, e obtivemos deles respostas como “ela só sabe bater”, 

“ela não sabe” ou “ela não vai entender essa brincadeira”, mas os mesmos nunca 

tentavam levá-la para brincar ou ensinavam a ela. 

Outro ponto que notamos é que algumas crianças quando não sabiam 

compreender as regras das brincadeiras apresentadas pelos colegas, acabavam se 

excluindo da brincadeira sem ao menos tentarem uma vez, e quando acontecia tal fato, 

não identificamos que outra criança ia conversar com o colega para que ele voltasse a 

brincar. 
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Figura 1: “M” brincando sozinha 

Fonte: Arquivo da pesquisadora 

  

Além disso, fizemos outra observação relevante. As crianças não comentavam, 

mas percebemos a partir dos olhares e gestos das mesmas, certo “incômodo” com o 

apoio que a aluna “M” contava das estagiárias e ou da monitora da educação especial 

nas brincadeiras, já que as mesmas ajudavam “M” um pouco, como, por exemplo, 

quando era carregada até o pique-pega ou na brincadeira do “corre cotia”. Ao serem 

eliminadas, as demais crianças olhavam inconformadas e desanimavam de voltar para a 

brincadeira na outra rodada.  

Isso nos faz refletir sobre o que Lopes (2009) denomina de in/exclusão, ao passo 

que a inclusão e exclusão nesse sentido são “composições de um mesmo jogo” (LOPES, 

2009, p. 112) contemporâneo, em que a inclusão é forjada a partir da noção de exclusão. 

Nesse sentido, “as experiências não mais se opõem, mas se articulam sob uma forma 

perversa que, ao mesmo tempo em que aproximam as pessoas, as excluem [...]” 

(GARIBALDI, 2017, p.52, grifo nosso). 
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Figura 2: Monitora ajudando “M” a brincar 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora 

 

Após todas as brincadeiras serem colocadas em prática, percebemos que houve 

uma única brincadeira que conseguiu socializar toda a turma e fazer com que todos 

brincassem: a brincadeira de “vivo e morto”. Nela, as crianças interagiam com as regras, 

por isso as crianças que iam saindo se tornavam juízes e faziam torcida para os que 

ainda continuavam na disputa. Essa foi a única brincadeira que mostrou mais 

cooperação entre as crianças na sala, uma vez que ao final de cada disputa todos se 

abraçavam para comemorar com quem ganhou, até mesmo o aluno que tinha perdido. E 

essa foi a brincadeira sugerida pela aluna “M”, pela qual ela demonstrou interesse e 

entendimento das normas. 

E a principal reflexão que nos emerge nesse momento é a seguinte: se a partir 

dos estudos realizados, o brincar tido como inerente ao ser criança e algo tão importante 

no desenvolvimento infantil, tanto no aspecto cognitivo como no afetivo e social das 

mesmas, por que foi tão difícil realizar uma brincadeira que incluísse todos os alunos de 

uma mesma turma?   

Um dos caminhos pelos quais buscamos compreender as dificuldades de se 

“incluir” nas brincadeiras, pode ser encontrado a partir das discussões propostas por 

Schettini Filho, o qual leva em consideração a ternura que deveríamos ter com o outro 

em todas nossas relações humanas. Conforme Schettini Filho (2011, p.13), “a ternura é 

a expressão da espera pelo outro, sem que seja interpretada como indiferença ou 

descaso. Ternura é ora segurar com leveza, ora sustentar com mão forte”.  
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Assim podemos pensar que faltou ternura nas relações sociais que as 

brincadeiras possibilitaram na turma. Os alunos não pensaram em seu próximo e mesmo 

o conhecendo, não conseguiram se relacionar com a empatia que deveria ter por ser 

parte de um mesmo grupo. Por isso, entendemos que as brincadeiras acabaram não 

sendo uma ponte potencial para a inclusão e ainda criou um sentimento de exclusão em 

algumas crianças. Dessa maneira, podemos perceber que as propostas não conseguiram 

modificar o olhar do outro que se encontra permeado em um complexo sistema de 

in/exclusão.  

Conforme Moyles (2006, p.126) “por meio do brincar, as crianças não estão 

apenas aprendendo a aprender, elas estão aprendendo sobre si mesmas [...]. os 

professores precisam planejar cuidadosamente como podem ajudar as crianças [...]”. 

Sendo assim, enquanto mediadoras externas, uma vez que as crianças deveriam ser suas 

próprias mediadoras, no momento das brincadeiras, deveríamos ter previsto no 

planejamento outras formas de brincar e interagir. 

Entendemos que nos faltou realizar intervenções a fim de auxiliar que os alunos 

se lembrassem do outro e valorizassem todas as diferenças que existiam na sala. 

Reconhecer e interagir com o outro seria uma tarefa principal para que o projeto tivesse 

um melhor resultado sobre a importância do brincar no processo da inclusão. Valorizar 

as semelhanças e diferenças é um trabalho importante e necessário no desenvolvimento 

das relações humanas, assim como nos coloca Marpeau (2002, p.97) 

 

Para descobrir quem é como ser humano, o indivíduo precisa durante a sua 

infância, adolescência e vida adulta reconhecer-se nos outros como idêntico a 

eles, por meio de sua identificação a figura de grande conteúdo afetivo. 

Também precisa se reconhecer, por meio de comparações com os outros, 

como diferente deles, enquanto desenvolve sua capacidade de diferenciação. 

[...] se a diferenciação é tão indispensável quanto a identificação, por que 

temos tanta dificuldade, e mesmo aversão, a reconhecer o outro em tudo que 

nos é estranho?  (apud SCHETTINI FILHO 2011, p.90) 

 

Diante disso, poderíamos ter incluído ao projeto uma nova investigação, 

voltando nosso pensamento ao olhar mais profundo da metodologia de projetos, ou seja, 

podíamos ter trabalhado o reconhecimento do outro nas crianças como um novo projeto, 

instigando as crianças à curiosidade de saber mais sobre seus colegas de classe, como, 

por exemplo, o que “M” gostava de brincar ou porque os outros colegas saiam da 
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brincadeira e não queriam mais voltar. Assim as crianças buscariam se entender em 

meio ao lúdico, e nos momentos das brincadeiras se ajudariam, sem precisar, por 

exemplo, da intervenção de monitoras ou estagiárias para ajudar “M” a brincar.  

             

Conclusões 

A partir do trabalho realizado, podemos afirmar que o projeto analisado foi de 

suma importância à formação do estagiário, a fim de que o mesmo possa entender em 

sua própria formação enquanto futuro professor que a valorização das diferenças no 

processo educativo repercute em toda proposta de trabalho, e envolve todos atuantes na 

dinâmica da educação infantil.  

Ao estudante de pedagogia, com a oportunidade de estudar e trabalhar com a 

inclusão no estágio, fica a percepção de que a inclusão é um processo que ainda precisa 

ser muito trabalhado na graduação, com os professores, com a equipe pedagógica como 

um todo, com os pais e principalmente com os alunos de modo geral. É preciso fazer a 

comunidade escolar perceber que a inclusão é um processo que necessita de atenção, 

cuidado e ação de todos.  

Como vimos, foram possíveis inúmeras reflexões a partir do projeto realizado, 

nos levando a perceber que nem sempre o que consideramos apoio à inclusão realmente 

inclui, como por exemplo, ter estagiárias que fiquem apenas com crianças público da 

educação especial como vimos por meio das brincadeiras. Pensemos: tal ação não gera 

uma exclusão dos outros alunos que não têm a ajuda de outra pessoa? 

Existem muitos desafios na relação do brincar e inclusão, principalmente no que 

tange ao desenvolvimento individual e a cooperação das crianças. No caso do presente 

trabalho, acreditamos que o brincar não se situou como uma ponte para a inclusão, mas 

que isso pode ser possível se planejado e trabalhado de outra maneira, com reflexões e 

intervenções mais pontuais junto às crianças, a fim de promover mais o diálogo e a 

percepção do outro. 

Sendo assim, concluímos que sistematizar o brincar na relação dos pressupostos 

inclusivos requer uma reorganização pedagógica do trabalho docente, pois se faz 

necessário absorver o lúdico como prática inerente ao desenvolvimento infantil. Nessa 

visão, cabe à escola buscar ressignificar os conceitos de criança, educação infantil e 
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inclusão dentro da organização administrativa e pedagógica para que o aluno público da 

educação especial possa fazer parte do contexto educativo de modo amplo e irrestrito 

como os demais. 
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Resumo:  

O presente artigo tem objetivo de provocar a reflexão da prática docente no contexto da 

inclusão e evidenciar a avaliação como aspecto fundamental no desenvolvimento do 

trabalho na perspectiva inclusiva. Neste contexto, aborda o histórico político e social do 

tema e perpassa nos desafios da inclusão interligados a prática e avaliação. A partir dos 

pressupostos indagados anteriormente, é possível abordar as problemáticas estruturais, 

financeiras e pedagógicas. A discussão esclarece alguns pontos da questão e difunde as 

metodologias pertinentes ao desenvolvimento do processo. No âmbito de auxiliar os 

profissionais em sua prática e avaliação o artigo apresenta alguns conceitos e reflexões 

acerca do tema. 

 

Palavras-chave: Educação – Inclusão- Prática- Avaliação 

 

Introdução 

As reconfigurações políticas e sociais ocorridas ao longo do tempo, no âmbito da 

educação norteadas pelos princípios de diversidade ocasionaram muitas mudanças na 

área. O reconhecimento das especificidades e necessidades humanas impulsionaram o 

processo de inclusão. 

Apoiado e discutido em encontros de cunho político e social constituiu um 

contexto transformador na educação por meio da disseminação do conhecimento sobre a 

diversidade humana. 

O reconhecimento da Educação Especial em seus mais diversos aspectos, 

reconfigurou o sistema escolar de uma ideia pré-moldada para novas concepções 

ampliando o campo de visão delimitado pela ideia inicial. 

As novas configurações permitiram a reflexão sobre o fator estrutural escolar e 

da prática docente para a diversidade. O método permeado por um modelo comum ou 

“ideal” de aluno é desconstruído para uma prática inclusiva. 

Neste contexto transformador da educação e da escola, verifica-se algumas 

inconsistências geradas pelo tardio reconhecimento do direito da criança com 

necessidades especiais.  
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As fragilidades estruturais, arquitetônicas, pedagógicas e formativas 

explicitamos desafios do processo de inclusão.  

A partir das dificuldades na oferta de ensino de qualidade a este público, é 

possível evidenciar a aprendizagem e avaliação dos alunos com especificidades, visto 

que a escola e os profissionais desenvolvem objetivos diferentes para atender as 

demandas de cada criança. 

Partindo deste pressuposto, é possível estabelecer pontos e contrapontos da 

Educação Especial e inclusiva, ressaltando a prática e avaliação considerados como 

aspectos fundamentais no processo. 

Tais fatores são alvo de inconsistências e obstáculos, sendo necessário 

discussões e observações pertinentes do assunto, no sentido de compreensão do 

contexto histórico da educação especial e os avanços no processo de inclusão, 

constituído pelas transformações políticas, culturais e econômicas no processo de 

substituição da lógica integrativa. 

 

Histórico Educação Especial e inclusiva 

 A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 

concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores 

indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as 

circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. (BRASIL, 

2008) 

O contexto histórico da educação especial caracteriza-se pelos ideais de 

igualdade e solidariedade, que objetivam a equiparação de oportunidades e de acesso a 

todos. 

Neste sentido, foram desenvolvidas políticas públicas que fundamentam a 

inclusão e inserção de pessoas com necessidades especiais na escola regular. 

As mudanças na legislação não permearam apenas este segmento. A educação 

foi marcada pelo contexto de cada época e pelos avanços ocasionados pela Constituição 

de 1988, que trouxe o reconhecimento do direito a educação. 
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Esse marco histórico deu origem a novas iniciativas, como a criação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (1990), que instituiu a proteção e direitos e do público 

destinado. 

Os princípios de igualdade promulgados na lei, suplementaram a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9. 394/96), que delimitou as modalidades 

de ensino e reforço aos princípios anteriores. 

Em seu artigo Art. 58. a LDB (9.394/96) entende por educação especial, para os 

efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 

A meta quatro do Plano Nacional de educação complementa: 

 

Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência e transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação o acesso a 

educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente em rede regular de ensino, com a garantia de sistema 

educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 

ou serviços especializados públicos ou conveniados. (BRASIL,2015) 

 

Neste sentido é possível perceber um avanço no acesso do público alvo da 

Educação Especial na escola regular. 

Os desafios implicados nestes avanços e a reestruturação da escola em aspectos 

formativos, arquitetônicos e tecnológicos, evidenciaram a necessidade de investimento 

na busca pela inclusão. 

 

Os conceitos de inclusão e integração  

Ao longo dos tempos, as discussões em torno da educação com influência das 

políticas neoliberais desenvolveram metas que apontam para uma educação de 

qualidade e democrática. 

Preocupa-se em concentrar seus argumentos na idealização do conjunto de 

características que fundamentam o conceito de qualidade e não se atenta em 

compreender como realizar as devidas transformações para que a escola cumpra o seu 

papel de educar em todos os contextos submetidos (PADILHA, 2013). 

Um dos pontos chaves da inclusão neste século é entender que o indivíduo 

sempre está inserido na sociedade – as pessoas nunca estiveram fora dela. A inclusão 
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propõe romper com os antigos paradigmas ao estabelecer que as diferenças sejam 

comuns entre todos os indivíduos e não só entre os excluídos. 

Neste sentido, verifica-se que todas as especificidades estão contempladas na 

perspectiva inclusiva, de modo a evidenciar a diversidade como um aspecto comum a 

sociedade. 

De acordo com Mantoan (dois vocábulos — “integração’’ e “inclusão” —, 

conquanto tenham significados semelhantes, são empregados para expressar situações 

de inserção diferentes e se fundamentam em posicionamentos teórico metodológicos 

divergentes. 

Sanches e Teodoro (2009) conceitua a integração como a oferta de serviços 

educativos que se põem em prática mediante a disponibilidade de uma variedade de 

alternativas de ensino e de classes que são adequadas ao plano educativo. 

A integração promove possibilidades especificas que contemplam a 

necessidades dos alunos por meio de um atendimento específico, evidenciando as 

particularidades. 

No contexto social indagado em torno das políticas públicas que expandiu o 

processo, promovendo o conceito de inclusão que permite incluir todas as 

especificidades na contramão da integração em que o indivíduo é inserido em locais 

específicos em detrimento de outros, que por sua vez são excludentes. 

De acordo com Silva (2009) educação inclusiva parte do pressuposto de que 

todos os alunos estão na escola para aprender e, por isso, participam e interagem uns 

com os outros, independentemente das dificuldades mais ou menos complexas que 

alguns possam evidenciar e às quais cabe à escola adaptar-se, nomeadamente porque 

esta atitude constitui um desafio que cria novas situações de aprendizagem.  

Quanto à inclusão, esta questiona não somente as políticas e a organização da 

educação especial e da regular, mas também o próprio conceito de integração. Ela é 

incompatível com a integração, pois prevê a inserção escolar de forma radical, completa 

e sistemática. Todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de aula do 

ensino regular. (NUNES,2016) 

Portanto o conceito de “inclusão” atende a perspectiva de forma abrangente, no 

sentido de oferecer a todos o acesso à educação sem distinção.  
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A compreensão das perspectivas integradoras e inclusivas permeia o processo de 

educação especial e regular no caminho epistemológico do desenvolvimento e avanços 

do processo. 

 

Desafios da Inclusão 

A concepção de um modelo ideal de aluno desenvolvidas na graduação e na vida 

profissional dos professores constroem resistências as mudanças. 

A diversidade se torna um desafio no processo de quebra de paradigmas e 

construção de uma nova prática docente na perspectiva democrática e inclusiva. 

Partindo do pressuposto que traz o novo e não proporciona mecanismos para 

desenvolver positivamente as mudanças postas em uma realidade escolar é possível 

evidenciar as fragilidades das escolas em implementar o que a lei promulga. 

Os desafios implicam desde a falta de investimentos até a prática, intermediados 

pelas questões de acessibilidade, recursos e formação. 

Segundo Figueiredo (2002, p.68) para efetivar a inclusão é preciso transformar a 

escola, começando por desconstruir práticas segregacionista. [...]a inclusão significa um 

avanço educacional com implicações políticas e sociais visto que não se trata de 

adequar, mas transformar a realidade das práticas educacionais. 

Esse conceito de homogeneidade surge a partir do modelo comentado no início, 

sendo o primeiro aspecto a ser trabalhado na reflexão da prática docente. 

Neste contexto o fio condutor da reflexão parte da formação, ou seja, a 

compreensão das múltiplas especificidades presentes na escola e na sociedade. 

 

A prática docente e a avaliação na perspectiva inclusiva 

A partir da reflexão da prática docente e dos processos formativos da 

comunidade escolar que visam entender a especificidade de cada um e buscar 

mecanismos para adequação da proposta pedagógica no âmbito de propiciar aos alunos 

com necessidades especiais um ambiente de aprendizagem que transponha as barreiras 

do desenvolvimento. 
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Os desdobramentos de uma prática inclusiva perpassam pelos mecanismos 

dialógicos durante o processo de observação do professor sob os alunos, na busca pela 

compreensão das necessidades e potencialidades de cada um.  

Decreto nº 6.949 postula uma reestruturação do sistema educacional, ou seja, 

uma mudança estrutural no ensino regular, cujo objetivo é fazer com que a escola se 

torne inclusiva, um espaço democrático e competente para trabalhar com todos os 

educandos, sem distinção de raça, classe, gênero ou características pessoais, baseando-

se no princípio de que a diversidade deve não só ser aceita como desejada. (BRASIL, 

2001, p. 40). 

Neste sentido verifica-se a importância da diversidade nas interações e vivências 

decorrentes da vida escolar de todos. 

Esse conceito parte da concepção e conhecimento da especificidade que cada um 

possui e dos objetivos desenvolvidos de acordo com a individualidade, potencialidade e 

dificuldade dos educandos. 

Morin (2002, p.82) afirma ser necessário implementar uma profunda reforma 

paradigmática. Compreende que não se trata de uma reforma institucional ou curricular 

que se resume em renovação de programas, conteúdos, metodologias e procedimentos.  

As mudanças na educação que abrangem os aspectos defendidos pelo autor são 

fundamentais no processo, visto que o método interfere diretamente na avaliação. 

A cultura competitiva e tradicional propagada na sociedade que transmite a 

concepção da diferença como perigosa constrói uma base formativa que esbarra na 

reforma do ensino. 

De acordo com Mantoan (2003, p.33), 

 

 As escolas que reconhecem e valorizam as diferenças têm projetos 

inclusivos de educação e o ensino que ministram difere radicalmente do 

proposto para atender às especificidades dos educandos que não conseguem 

acompanhar seus colegas de turma, por problemas que vão desde as 

deficiências até outras dificuldades de natureza relacional, motivacional ou 

cultural dos alunos. Nesse sentido, elas contestam e não adotam o que é 

tradicionalmente utilizado para dar conta das diferenças nas escolas: as 

adaptações de currículos, a facilitação das atividades e os programas para 

reforçar aprendizagens, ou mesmo para acelerá-las, em casos de defasagem 

idade/série escolar.  
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Neste contexto, o trabalho com adaptações curriculares e pedagógicas auxilia o 

processo, a formação por intermédio de redes de saberes e de apoio entre os 

profissionais da educação especial e sala regular de forma complementar e colaborativa 

que visem o desenvolvimento e a real integração são fundamentais ao processo. 

A prática e avaliação entrelaçadas ao movimento conjunto de todas as áreas 

resulta na perspectiva inicial que abrange o olhar sensível, o diagnóstico das 

dificuldades e potencialidades e as adaptações curriculares, sendo a avaliação resultante 

da prática. 

Perrenoud (1998b) refere que os alunos, utilizando adequadamente a 

autoavaliação, são capazes de regular as suas aprendizagens e só pontual e 

esporadicamente precisam da colaboração dos professores. É uma perspectiva com 

claras influências das teorias socio cognitivas, orientada para uma teoria da avaliação 

formativa a construção de modelos teóricos das aprendizagens e que, ainda de acordo 

com Perrenoud (1998a), poderá estar num certo impasse teórico e metodológico e com 

dificuldades de concretização ou de operacionalização dada a natureza dos processos 

envolvidos e do seu enquadramento teórico (por exemplo, teorias da metacognição, 

teorias da aprendizagem). 

Fernandes (2006, p.36) enfatiza, 

 

A avaliação não é uma disciplina exata e muito provavelmente, nunca o 

poderá vir a ser, por razões que atrás já se aduziram. A avaliação que se faz 

nas salas de aula também não é uma questão técnica ou uma mera questão de 

construção e utilização de instrumentos, nem um exercício de encaixar 

conhecimentos, capacidades, atitudes ou motivações dos alunos numa 

qualquer categoria com o auxílio de uma qualquer taxonomia.  
 

A avaliação compreende aos conteúdos e adaptações respeitando os aspectos 

discutidos anteriormente. Relacionada as várias manifestações do indivíduo inserido no 

espaço escolar, contempla muito mais que o currículo. Avaliar em todos os sentidos, 

com a percepção dos avanços físicos e cognitivos, assim como as múltiplas formas de 

expressão que integram ao ambiente, ressignifica as concepções concebidas 

anteriormente. 

De acordo com Fernandes (2006, p.8) é preciso clarificar, integrar, definir, 

teorizar e refletir na construção de uma teoria de avaliação formativa. 
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O autor defende a avaliação interativa centrada nos processos cognitivos e 

associadas aos processos de feedback de regulação de auto avaliação e aprendizagem. 

Neste sentido, é possível verificar a importância do registro e da observação para 

que professor tenha a percepção das aprendizagens e habilidades de cada um. O 

diagnóstico das aptidões permite atividades que ampliem a forma de participação e 

interação das crianças. A retomada dessas vivências nos mais diversos aspectos em 

decorrência dos processos formativos resultam na autorreflexão e aprendizagem. 

Segundo Freire (1996) a observação é a ferramenta básica da construção do 

olhar sensível e pensante. 

O desenvolvimento em sua multiplicidade de conceitos e aspectos evidencia a 

observação e adaptação como um dos aspectos mais relevantes ao processo. 

 

Resultados e Discussões 

Denota-se que as ideias dos autores acerca do tema apontam aspectos comuns, 

como a adaptação curricular e a observação como fator relevante na construção da 

prática inclusiva. 

Outro aspecto relevante abordado na pesquisa é o conceito formativo 

relacionado a observação. A avaliação no sentido de diagnosticar e considerar as 

potencialidades e dificuldades por processos de auto avaliação e feedbacks. 

Os autores defendem a construção de uma nova concepção que considere as 

diferenças no desenvolvimento de uma prática inclusiva, 

Neste sentido, é possível contatar a necessidade de investimentos, formação e 

restruturação curricular da prática e avaliação no âmbito integrativo. 

 

Considerações finais 

Nos últimos tempos, a educação inclusiva inserida em contextos diferentes exige 

uma participação efetiva da escola e novas formas de se pensar em educação.  

Neste sentido, é necessário ampliar a visão dos profissionais envolvidos no 

processo. De maneira que compreenda e se abra para novas formas de ser. 

A partir de novas concepções da educação no sentido inclusivo que una a 

especificidade e necessidade de cada um como ponto de partida para um trabalho que 

respeite a individualidade, dificuldade e potencialidade de todos. 
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Denota-se muitos desafios neste novo contexto, no entanto é possível 

proporcionar uma educação que inclua todos mediante a investimentos e formação no 

âmbito de transformar o cenário atual e minimizar as dificuldades enfrentadas.  
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Resumo:  

O debate a respeito da inclusão escolar é essencial no processo de construção e busca 

por uma educação de qualidade e equitativa, que garanta não só o acesso, mas a 

permanência de todos os alunos na escola. Diante disso, intencionou-se com esse artigo, 

analisar as concepções dos(as) professores(as), bem como os desafios e as 

possibilidades da Inclusão Escolar na Educação Infantil, tendo como locus da pesquisa 

o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Uberlândia- CAp. O trabalho foi 

estruturado em uma abordagem qualitativa, utilizando como instrumento de construção 

de dados entrevistas, realizadas com os(as) professores(as) que participaram do 

processo de inclusão em uma turma de 1º período da Educação Infantil. Constatou-se 

que os professores têm visto a inclusão de crianças público-alvo da Educação Especial 

como um desafio, porém se colocam em uma posição formativa frente a ele, abertos a 

aprender. Sendo assim, essa experiência tem os levado a ter um olhar mais sensível 

diante de todas as crianças, entendendo suas necessidades e possibilidades.  

 

Palavras-chave: Inclusão Escolar. Concepções. Educação Infantil. 

 

O presente trabalho é um recorte da pesquisa de mestrado realizada durante os 

anos de 2016 e 2017, que teve como objetivo analisar a organização do cotidiano de 

uma sala de aula da Educação Infantil, do Colégio de Aplicação no município de 

Uberlândia, a partir da presença de um aluno público alvo da Educação Especial. 

Intencionou-se, ainda, vislumbrar em que medida a inserção de uma criança público 

alvo da Educação Especial reflete a articulação com o desenvolvimento de uma prática 

pedagógica comprometida com a inclusão, com a diversidade humana, com o respeito e 

valorização das diferenças e com a construção coletiva.  

Nesse artigo, serão apresentados os dados analisados em um dos eixos de análise 

da pesquisa, que tem como objetivo identificar e discutir as concepções dos(as) 

professores(as) sobre a Inclusão Escolar. 

mailto:daniella_glt@hotmail.com
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 Para isso, julgou-se necessário realizar uma investigação de caráter qualitativo.  

Para a construção dos dados, foram utilizadas como instrumentos de coleta a entrevista 

semi-estruturada. Os sujeitos dessa pesquisa foram a professora regente da turma do 1º 

período, a professora do Atendimento Educacional Especializado, o professor de 

Educação Física.  

Através da analise dos dados obtidos, procurou-se analisar a construção de uma 

concepção de inclusão escolar, pelos(as) professores(as). . Para Silva (2009, p. 34) 

 

[...] concepção é então um processo, através do qual a pessoa que aprende 

estrutura progressivamente os seus conhecimentos. Esse processo pessoal se 

constrói numa relação dialética do sujeito com o seu meio social e nela 

entram as ideias de diferentes naturezas, que são partes da vida social do 

sujeito. As concepções como processo de uma atividade de construção 

mental do real, se produzem nas relações que o sujeito mantém com os 

outros, no meio social. 

 

Esse conceito de concepção vai ao encontro da fala do professor Henrique, que dá aulas 

de Educação Física para o 1º período, ao ser questionado sobre sua concepção de inclusão 

escolar. 

 

A minha concepção a respeito da Inclusão Escolar é uma busca constante. 

Antes eu falava que inclusão era uma política afirmativa, positiva. Que à 

medida que você inclui um aluno, você deixa de incluir o outro. Se eu incluo 

a criança com dificuldade, eu deixo de incluir aquela que está lá na frente, 

assim ele fica excluído temporariamente. (Entrevista concedida pelo 

professor Henrique) 

 

No primeiro momento de sua fala, o Professor Henrique coloca sua concepção 

como em processo de construção e afirma que via a inclusão como uma política 

positiva, ou afirmativa. Para Gomes (2003, p. 21), as ações afirmativas são um conjunto 

de “[...] políticas públicas (e privadas) voltadas à concretização do princípio 

constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação 

racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física.”.  

Nos discursos do senso comum, ações afirmativas como cotas, sociais e raciais, 

não são efetivas para eliminar a discriminação e segregação das minorias, além de 

reforçar um caráter de inferioridade dessas pessoas. Isso conduz a muitos discursos 

contrários a esse tipo de políticas públicas. Porém, através da analise a respeito dos 
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marcos normativos e legais direcionados às pessoas com deficiência, assim como 

negros e indígenas, é possível perceber que é por meio dessas ações que esses sujeitos 

conquistaram espaços sociais e ganham, aos poucos, voz nos discursos públicos, que 

lhes foram negados historicamente. Portanto, defende-se, nessa pesquisa, que tais 

iniciativas são essenciais para garantia de direitos a essas pessoas. 

Mendes (2010) ressalta que é preciso ter cautela ao tratar da inclusão escolar. Ao 

mesmo tempo em que uma inclusão total seria equivocada, por fechar programas 

especializados e não preparar a escola comum para receber as crianças com deficiência, 

ir contra a inclusão implicaria uma impossibilidade de garantir a universalização da 

educação para as crianças com deficiência, porém essa conquista não deve ser 

considerada apenas como acesso a escola, é preciso garantir as condições de 

permanência. 

Na escola, locus da pesquisa, aplica-se, como ação afirmativa, a reserva de 10 a 

20% das vagas do sorteio público para ingresso na instituição a crianças público-alvo da 

educação especial.  

Dando continuidade à sua fala, o professor levanta vários temas importantes no 

debate sobre processo inclusivo. Percebe-se que a sua concepção tem sido um processo 

de constante ressignificação e que está sempre em transformação, de acordo com a 

realidade que está posta. 

 

Mas ultimamente eu percebo que o brilho nos olhos daquela criança pode 

acontecer independente da dificuldade que ele tenha. Ele tem a possibilidade 

de superar essa dificuldade. E é um desafio muito grande e contínuo, não tem 

uma receita. Isso vai do dia a dia, da construção que você faz com cada grupo 

social. Eu percebo que, embora tenha uma limitação de movimento, isso não 

é o mais importante, então muda a referência. Não é a perfeição, mas a 

possibilidade de superar os limites, lidar com as dificuldades, com as 

potencialidades sendo valorizadas para superar os limites. Dessa forma, esse 

processo entra em choque com o raciocínio que eu trazia que era a inclusão 

como uma política positiva. De fazer com um, mas deixar de fazer com o 

ouro. Porque isso depende do meu procedimento metodológico, de como eu 

vou, no mesmo grupo, com 25 alunos, atender aos desafios postos por cada 

um. Tem sido um processo muito gostoso pra mim, de lidar com isso. Por 

isso eu afirmo que a inclusão é uma rotina, de vivências e de estudo. 

Entendendo que a inclusão perpassa pela disponibilidade de conhecer quem 

são os alunos que você está trabalhando. É preciso trabalhar na perspectiva 

da inclusão no sentido de garantir para todos os alunos as mesmas 

oportunidades de conhecimento, só que nem todos tem a condição que você 

espera que ele tenha. Por isso a importância de conhecer os alunos, as suas 
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potencialidades, suas dificuldades, a forma como ele consegue se apropriar 

melhor das informações que são passadas. A inclusão, então, não é só para o 

aluno que tem deficiência. Eu vejo que a inclusão é uma busca, uma rotina 

diária em relação ao grupo que você está trabalhando e é muito importante 

que você conheça cada vez mais com quem você está trabalhando. Eu 

costumava ter certo preconceito, porque começava a pensar e formar muitos 

conceitos a respeitos de alunos sem conhecê-los. Então eu passei a me 

tranquilizar mais, a tentar descobrir o que eu posso fazer para que as crianças 

sintam desejo de fazer minha aula. Não é uma coisa simples, não tem receita. 

Eu tenho que planejar para que isso aconteça. (Entrevista concedida pelo 

professor Henrique) 

 

O professor, então, afirma que a inclusão deve atender a todos(a) os(as) alunos(as), e 

não só àquele que tem deficiência. Em consonância à essa fala, a professoras Helena e Heloísa 

trazem suas concepções. 

 

Para mim, inclusão escolar é a inclusão de todos e de cada um. Aquela 

inclusão que pode dar condições pra todos e para cada um a acessar o 

currículo escolar. Quando eu falo de currículo escolar, eu tento abranger o 

currículo da educação infantil, com todos os seus princípios e fundamentos, 

que são a autonomia, a independência, pensando nos Parâmetros Curriculares 

da Educação Infantil da escola, que abrange o eu, o eu e o outro, o lúdico, e a 

sistematização do currículo. Então a inclusão escolar para mim é dar 

condições de acesso ao sistema escolar para todos e para cada um.  Quando 

falam que a criança tem que ir para a escola para socializar, eu não entendo 

dessa forma. Inclusão escolar para mim, então, engloba o todo. (Entrevista 

concedida pela professora Heloísa) 

Para mim, inclusão escolar é garantir que a criança com deficiência tenha 

acesso em todos os aspectos, assim como as outras crianças, mas sem deixar 

de considerar as especificidades de cada um. Incluir não é só estar dentro, 

mas garantir que o aluno seja incluído nas ações, nas atividades, nos 

objetivos para a turma.  (Entrevista concedida pela professora Helena) 

 

Assim como o professor Henrique, a professora Heloísa defende que inclusão é 

dar condições de acesso e permanência ao sistema escolar para todos e para cada um, 

Pacheco et al. (2007, p. 37), concebe que o termo “inclusão” “É a consciência do fato de 

que todo ser humano tem necessidades especiais que devem ser tratadas 

adequadamente”. Para Gonzalez Rey (2011, p. 60), “O ensino é inclusivo não por 

aceitar crianças com limitações, mas por criar um espaço subjetivo e social que permita 

que crianças diferentes se encontrem e sejam capazes de compartilhar suas atividades.”.  

Para a professora Helena, “incluir não é só estar dentro”. Com essa afirmação, 

ela vai contra o paradigma integracionista, da década de 1970, mas ainda presente no 

senso comum, onde é garantido o direito de matrícula a essas crianças, mas não são 
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garantidas as condições necessárias para o seu desenvolvimento, cabendo à criança se 

adaptar àquele espaço. Da mesma forma, Heloísa defende que a escola não é um espaço 

apenas de socialização para o público-alvo da educação especial e que são necessárias 

estratégias para que todos(as) os(as) alunos(as) acessem o currículo escolar. Esses 

discursos partem da consciência das diferenças humanas, em que cada um tem 

especificidades a serem contempladas no processo educativo, sendo necessário, como 

afirma o professor Henrique, conhecer os alunos para os quais leciona, de modo a 

vislumbrar, não só suas limitações, mas, principalmente, suas potencialidades.  

Primeiramente, para que se assuma uma postura inclusiva em relação às 

diferenças humanas, é preciso entender que o desenvolvimento não se dá da mesma 

forma para todos. Vigotski (1983), ao investigar o caráter diverso nos processos de 

desenvolvimento psicológico, afirma que é importante reconhecer que ele se dá por 

caminhos diversos, não convencionais.   

Novais (2012, p. 75), ao defender um modelo de educação para todo e cada 

estudante, aponta algumas ideias que subsidiam a construção de uma escola inclusiva e 

democrática. 

  

a)  Cada aluno(a) apresenta particularidades que o(a) diferem dos(as) outros(as), 

o que permite colocar em movimento diferentes possibilidades de 

aproximação dos objetos de ensino e aprendizagem; 

b)  Nenhuma particularidade pode ser compreendida como capaz de definir o 

aluno(a); 

c) As particularidades dos(as) alunos(as) e seus impactos no processo de ensino 

e aprendizagem devem ser compreendidos no contexto das relações 

vivenciadas pela sociedade atual e com base nas preposições que objetivem 

transformações de situações que retiram de determinados sujeitos o direito à 

escolarização; 

d)  A escola comum e o Atendimento Educacional Especializado (AEE) são 

pontos da mesma rede; 

e) Há a necessidade de um envolvimento coletivo de diferentes profissionais e 

grupos de convivência dos(as) alunos(as), para atuarem na elaboração de 

proposições pedagógicas que concretizem o previsto em lei e reivindicarem 

do Estado a criação de condições favoráveis ao ensino destinado a cada 

um(a) (recursos humanos, pedagógicos, físicos, financeiros, dentre outros); 

f) Todas as pessoas aprendem. 

 



 

71 
 

Ao reconhecer a capacidade de aprender de todos e de cada um, o(a) 

professor(a) deve priorizar em seu trabalho pedagógico os meios e estratégias 

necessárias para que cada um acesse o conhecimento de forma satisfatória.  

Porém, é importante ressaltar que muitos são os desafios encontrados no 

cotidiano da sala de aula comum. No CAp, um dos principais apontados pelos(as) 

professores(as) é a falta de recursos, humanos e materiais. Na opinião deles, apesar de 

ser necessário o sistema de cotas no sorteio público para ingresso, não estão sendo 

garantidas, pelos órgãos públicos, as condições necessárias para a permanência, de 

maneira exitosa, na instituição. 

 

O ministério público não está errado em garantir a vaga desses alunos aqui. 

Mas ele precisa garantir não só o acesso, mas as condições de permanência e 

êxito para esse aluno. Não só aqui, mas em qualquer escola. (Entrevista 

concedida pelo professor Henrique) 

 

A regulamentação veio, mas não vieram os profissionais e a adequação 

necessárias. A nossa escola ampliou o acesso dessas crianças à escola, e acho 

que isso foi válido. Mas ainda há uma falta de profissionais preparados, no 

sentido de dar apoio aos professores e aos monitores, assim como falta 

acessibilidade. (Entrevista concedida pela professora Helena) 

 

Eu acho que o sistema de cotas é uma realidade, e essa escola não tem que 

ficar fora disso. O problema é que nós temos que ter mais estrutura para 

receber essas crianças, acessibilidade arquitetônica e atitudinal, que tem que 

ser melhoradas. Eu falo que podiam ser 50% de alunos com deficiência se 

nós tivéssemos os recursos humanos suficientes. Eu defendo que essas 

crianças têm que estar lá e tem que ser garantidas as condições para elas 

estarem lá. O desafio hoje é que temos muitas crianças e poucas pessoas 

especializadas para ajudar. (Entrevista concedida pela professora Heloísa) 

 

É relevante apontar que, durante a pesquisa, constatou-se que a instituição 

dispõe de grande variedade de recursos humanos para atender todas as crianças da 

educação infantil, contando com cuidadores, para auxiliar nos momentos de 

alimentação, locomoção e higiene pessoal; assim como monitores(as) e estagiários(as), 

que auxiliam os(as) professores (as) na organização do trabalho pedagógico dentro da 

sala de aula. 

Uma das principais queixas dos(as) professores(as) é em relação à 

acessibilidade. A lei 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com deficiência, 

define, em seu artigo 3º, 
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Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 

tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de 

uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, 

por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 

 A professora Heloísa cita duas formas de acessibilidade que precisam ser 

melhoradas: a arquitetônica e a atitudinal. Para Sassaki (2009, p. 1), além dessas duas, 

ela possui mais quatro dimensões, sendo seis no total. São elas: 

 

arquitetônica (sem barreiras físicas), comunicacional (sem barreiras na 

comunicação entre pessoas), metodológica (sem barreiras nos métodos e 

técnicas de lazer, trabalho, educação etc.), instrumental (sem barreiras 

instrumentos, ferramentas, utensílios etc.), programática (sem barreiras 

embutidas em políticas públicas, legislações, normas etc.) e atitudinal (sem 

preconceitos, estereótipos, estigmas e discriminações nos comportamentos da 

sociedade para pessoas que têm deficiência). 

 

Em relação à acessibilidade arquitetônica, observou-se que foram feitas recentes 

adequações nos banheiros, porém, a escola possui escadas que dão acesso aos níveis 

inferiores. Há uma obra inacabada de um elevador acessível e assim permaneceu 

durante todo o período em que aconteceram as observações. De acordo com a 

professora Heloísa, muito precisa ser feito a respeito da eliminação de barreiras físicas, 

que, de acordo com ela, aumentam a dependência das crianças, principalmente aquelas 

com deficiência física. 

  

Temos dificuldades de acessibilidade física, tem um elevador que não 

materializa, ficou só no projeto. Na escola nós não temos um espaço para 

aquelas crianças que não conseguem ficar o tempo todo na sala de aula. 

Muitas vezes, os alunos independentes passam a ter dependências dentro da 

escola e isso para mim, é uma hipocrisia. A sala do AEE é três andares acima 

da educação infantil, então tem crianças que conseguem se locomover na 

cadeira de rodas, no entanto, quando ela vai para o AEE, que é pra lidar com 

essas questões específicas da criança, eu tenho que torná-la dependente 

novamente, empurrá-la pela rampa, coisa que ela daria conta se a sala do 

AEE fosse em um local de fácil acesso. Já foram feitos inúmeros pedidos 

para termos uma sala no mesmo andar da entrada da escola, para que as 

crianças fossem para o atendimento, tendo garantido seu direito de ir e vir, 

mas não nos foi concedida essa sala. A sala do AEE é em frente ao xerox, ela 

tem 18 m², com três armários, dois computadores e três mesas. Uma mesa 

circular, que vem pelo FUNDEB e uma mesa de apoio para as crianças e uma 

mesa multiuso, tem o tapete para crianças com dificuldade sensorial. Tudo 

isso nesse espaço. Formalizamos esse pedido e a direção pediu para que nós 
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conversássemos com os professores das demais áreas de ensino, de modo que 

algum outro espaço fosse cedido, mas isso ia causar muita indisposição. Os 

alunos com deficiência são da escola, a escola precisa entender o que eles 

alunos necessitam. Esse é meu maior desafio. (Entrevista concedida pela 

professora Heloísa)   

 

Na escola, cada área de ensino possui uma sala de professores(as). Além disso, 

há duas salas adjacentes à biblioteca que são usadas apenas periodicamente, assim como 

uma sala destinada à área de Psicologia Escolar. Essas últimas localizam-se no mesmo 

nível que a portaria principal da escola. Percebe-se uma gama de espaços, maiores e de 

melhor acesso, que poderiam ser reorganizados, dentro da dinâmica da instituição, para 

melhorar o atendimento às crianças. 

Além disso, a professora também chama atenção para uma falta de 

acessibilidade atitudinal por parte da equipe da instituição.  

 

Tem professor que não quer a inclusão na escola, tem professor que não quer 

esse movimento diferente na escola, tem professor que não quer uma criança 

com autismo se expressando, porque muitas vezes ela grita e causa um 

incomodo. nós não temos mais pessoas para fazer um movimento pedagógico 

diferenciado. Tem uma concepção errada sobre a deficiência, onde as pessoas 

não conseguem enxergar esse aluno nas suas potencialidades. (Entrevista 

concedida pela professora Heloísa) 

 

 Apesar dos apontamentos da docente, não se identificou, nos sujeitos da 

pesquisa, tal postura. Todos colocaram que, apesar dos grandes desafios enfrentados no 

processo de inclusão, são muitos as possibilidades e ganhos pedagógicos, profissionais e 

pessoais. 

 

A cada turma, novos desafios, busca e estudo sobre a deficiência do aluno em 

questão. Por exemplo, eu nunca tive um aluno com baixa visão, mas outras 

professoras tiveram. Se no próximo ano eu tiver, vou ter que estudar sobre 

isso. Descobrir como ele aprende, novos recursos materiais. Agora, em 

relação as possibilidades, quando eu enfrento um desafio, eu aprendo. Então 

se amplia meus conhecimentos. Eu vejo que hoje estou mais segura com uma 

criança da inclusão, por exemplo, aquela com síndrome de Down, do que há 

três anos atrás, quando aconteceu meu primeiro contato. Agora estou muito 

mais segura, acumulando experiência. Então temos a possibilidade de novas 

aprendizagens, encontrando novos caminhos. (Entrevista concedida pela 

professora Helena) 

 

Muitos e muitos desafios, assim como muitas possibilidades. Mas eu entendo 

que cada vez mais perpassa por aproximações. Aproximações entre quem 

trabalha, entre quem trabalha e quem estuda. Eu vejo que a inclusão dá 
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possibilidades de estreitar relacionamentos, levantar discussões, construir 

novas relações, em qualquer nível ou modalidade de ensino e com qualquer 

pessoa. (Entrevista concedida pelo professor Henrique) 

 

Acredita-se que a postura reflexiva por parte dos(as) professores(as) seja 

primordial no processo de inclusão, de modo a enxergarem os desafios como novas 

possibilidades, a buscar novas experiências e a reestruturar a sua prática. O(a) 

professor(a) inclusivo(a), portanto, é aquele(a) que se coloca como sujeito em 

construção e em constante aprendizagem, que tem um olhar sensível às necessidades de 

todos(as) os(as) seus(suas) alunos(as), que está aberto a mudanças e busca cada vez 

mais uma prática reflexiva no cotidiano escolar. 

Assim, é possível perceber que os(as) professores(as) entrevistados(as) têm 

caminhado rumo à essa prática inclusiva. É importante ressaltar que eles falam de um 

espaço privilegiado que permite e incentiva discussões, estudos e uma formação e 

contato acadêmico contínuos.  

Dadas as suas concepções a respeito da inclusão escolar, questionou-se se eles se 

consideravam, então, professores(as) inclusivos(as).  

 

Não! Eu me considero um professor que busca isso. Eu acho que a gente 

busca isso no dia a dia, no fazer pedagógico. E é uma coisa que me estimula. 

Se você me perguntar “O que te estimula hoje na docência?” é essa busca. É 

isso. (Entrevista concedida pelo professor Henrique) 

 

Nossa! (risos) Não sei, mas eu estou tentando. Eu acho que a Educação 

Infantil é um espaço privilegiado. Eu não gosto de julgar os professores dos 

alunos maiores, porque, às vezes, eles não são inclusivos porque eles estão 

muito amarrados aos conteúdos, que são mais abstratos, às avaliações e isso é 

muito difícil. Então eu acho que eles têm mais dificuldades no sentido de 

pensar essa inclusão. Pra nós da educação infantil, é muito próximo, tudo é 

muito mais tranquilo. Nós temos uma liberdade maior com os conteúdos. 

Mesmo com as crianças com uma deficiência muito grande, física ou 

intelectual, mais limitadas...as nossas ações na Educação Infantil são muito 

próximas dos sentidos, de ações lúdicas, de trabalhar arte, música, 

movimento, brinquedo, jogos, brincadeiras para todos. Então o processo 

inclusivo fica muito mais tranquilo. Eu me vejo privilegiada nesse sentido, no 

espaço que eu estou. Pra mim é mais fácil falar sobre isso. (Entrevista 

concedida pela professora Helena)  

 

Eu me considero uma professora inclusiva porque eu, Heloísa, como mulher, 

mãe, professora, esposa, ativista, precisei ser incluída, em algum lugar, até na 

própria escola. Então, eu acho que enquanto a gente não sair desse quadrado 

e não viver uma relação de empatia, de estar com o outro, não vamos incluir. 

Porque a relação com o outro é colocar ele mais perto de você. Por isso me 



 

75 
 

considero uma professora inclusiva, que faz a inclusão. Então toda vez que eu 

vejo algo, eu parto da premissa de como eu faria isso para todos e para cada 

um. Desde a graduação, eu estudava os conteúdos, na disciplina de Didática, 

por exemplo, eu já pensava em como eu faria aquilo para os alunos com 

deficiência. O tempo inteiro eu embaso a minha prática nessa 

problematização. Claro que tem momentos que a gente falha, mas na 

tentativa de acertar. Tem vezes que a gente faz um planejamento, aplica um 

recurso, que não vai dar certo. Mas nada impede de você repensar, replanejar 

e reajustar. É uma reflexão na prática e pela prática. E também é importante 

ouvir o aluno sobre o que é melhor pra ele. Isso também parte de uma relação 

de humildade, de sair dessa relação hierárquica em relação ao aluno. Porque 

tem coisas que eu vou aprender é com ele. (Entrevista concedida pela 

professora Heloísa) 

 

É interessante observar que os(as) professores(as) se colocam em um processo 

de construção, tanto de concepções, como de práticas. Fato esse essencial para a 

efetivação da inclusão, pois eles não estão engessados em uma prática ou a uma 

realidade específica, mas se mostram consciente de sua incompletude diante aos 

desafios postos pelas crianças e o contexto da sala de aula, assim como uma abertura 

para aprender com esses desafios.  

Identificou-se que os(as) professores(as), sujeitos da pesquisa, são coesos em 

suas concepções, entendendo a inclusão como o movimento de garantir condições de 

acesso e permanência na rede regular de ensino, não só para as crianças público-alvo da 

Educação Especial, mas para todas as demais crianças. Observou-se um engajamento 

em favor desse processo, apesar dos desafios apontados, como falta de acessibilidade 

física. Também foi possível perceber que os mesmos dão devida importância ao 

processo de inclusão ter início na Educação Infantil.  

Apesar dos desafios enfrentados, os sujeitos da pesquisa consideram o processo 

de inclusão e a presença da criança público alvo da Educação Especial como 

potencializadores do trabalho pedagógico, ao promoverem um olhar mais sensível e 

reflexivo á todas crianças. 

Acredita-se que debater sobre a inclusão escolar contribui para a reflexão e a 

construção de um sistema de ensino mais democrático e equitativo. Espera-se que, um 

dia, essa discussão seja superada e que a escola e a sociedade sejam tão inclusivas, que 

denominações não serão mais necessárias.  
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Resumo:  

Este estudo é uma reflexão sobre os efeitos da aquisição tardia da língua de sinais, no 

desenvolvimento cognitivo das crianças surdas, reduzindo-se, assim, as possibilidades 

de comunicação e interação social com seus pares. Esta é uma pesquisa teórica e 

bibliográfica, que se fundamenta na concepção Histórica Cultural defendida por Lev 

Vygotsky (1998) que atribui real importância ao desenvolvimento da linguagem na 

criança como forma de estruturação e expressão do pensamento. Na temática da surdez, 

procuramos ir contrário à abordagem médica que enxerga a surdez como uma patologia, 

uma deficiência, algo que deve ser curado e normatizado.  Consideramos a comunidade 

surda como uma minoria linguística que deve aprender desde cedo sua língua de sinais 

materna: a Libras. Para tanto, respaldamos o presente estudo em documentos legais e 

nos trabalhos dos seguintes autores: Quadros (1997); Soares (1999); Bueno (1993); Sá 

(2006) e Skliar (2010).   Ao final da pesquisa, concluímos que as crianças surdas 

desenvolvem sua língua de sinais como as crianças ouvintes as línguas orais, desde que 

sejam devidamente estimuladas. Assim frente ao exposto, espera-se contribuir com 

discussões que favoreçam as reflexões a respeito da importância da aquisição da Língua 

de Sinais na criança surda como fator primordial para o desenvolvimento cognitivo e a 

constituição do pensamento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Libras; Interacionismo; Pensamento. 
 

INTRODUÇÃO 

Este estudo se fundamenta numa perspectiva interacionista, tentando analisar 

como aquisição precoce da língua materna (Libras) nas crianças surdas poderá 

contribuir para formação do pensamento e constituição da identidade do sujeito surdo. 

Nesta concepção, a língua materna dos surdos atua como agente facilitador para 

aprendizagem e organização do pensamento sob a luz da teoria de Lev Vygotsky. Desta 

forma, o indivíduo interage com o meio e modifica-o em função da sua ação. 

Entretanto, quando se fala em surdos sempre surge à dúvida: É linguagem ou 

Língua de Sinais? No intuito de entender este questionamento, percebemos que a 

criança, mesmo antes de falar, inicia aquisição da linguagem, pois utiliza o olhar, 
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gestos, expressões faciais e o choro para se comunicar com o meio, esta fase é chamada 

de pré-linguítica. Já a fase linguística começa quando a criança passa a atribuir um 

significado à produção sonora. (OLIVEIRA, 2013) 

Segundo o dicionário Aurélio (2005), a língua é composta de um conjunto de 

palavras e regras que se combinam, e é usada por um povo ou uma nação, como meio 

de comunicação e de expressão, podendo ser falada ou escrita. Desta forma, a língua 

não é linguagem.  

Sendo assim, a linguagem é um sistema linguístico, compostos de signos 

percebidos pelos órgãos dos sentidos, ou seja, uma faculdade, e a língua é o idioma, o 

que permite o exercício de tal faculdade. Desta forma, o processo de aquisição da 

linguagem acontece de forma natural pela criança, por meio da interação com seus pares 

e adultos, neste contexto, a língua materna é o veículo que ela utilizará para comunicar e 

perceber mundo. (OLIVEIRA, 2013; SAUSSURE, 2004) 

Porém, para Godfeld (2001) linguagem, língua e fala tem conotações diferentes 

dependendo de como os autores utilizam esses conceitos. A autora salienta que a 

interpretação dos termos de linguagem e fala na concepção de Vygotsky é 

extremamente difícil, pois nas traduções para o inglês a palavra language é utilizada 

para língua, não existindo, neste caso, diferenças entre estes termos. Neste sentido, para 

nosso estudo, “uma importante noção de Vygotsky é o fato de perceber a linguagem não 

apenas como uma forma de comunicação, mas também como uma função reguladora do 

pensamento.” (GODFELD, 2001, p.18). 

Sendo assim, utilizaremos como pressuposto metodológico uma pesquisa de 

caráter bibliográfico, seguida de análise documental, com enfoque qualitativo. Partindo 

da conceituação de linguagem, desenvolvimento e aprendizagem, tendo como 

sustentação para as discussões a teoria socio-interacionista de Vygotsky (1998), 

relacionando-a questões da surdez. Para tanto, selecionamos autores que pesquisam a 

comunidade surda, respeitando sua língua como meio de expressão e comunicação, 

como Skliar, Quadros, Goldfeld, dentre outros que alicerçam o dialogo para essa 

temática. 

 

A Surdez como patologia 
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Segundo Soares (1999) e Marcon (2011), desde a antiguidade, seguindo os 

preceitos de Aristóteles, acreditava-se que os surdos seriam incapazes de aprender, 

apesar de emitirem sons não poderiam falar, pois os conteúdos da consciência passavam 

primeiro por órgãos sensoriais, sendo o ouvido um importante órgão neste processo.  

Essa visão só iria mudar no séc. XVI no renascimento, movimento cultural que 

se espalhou por toda Europa. Pois, com a crise do Sistema Feudal há uma mudança na 

mentalidade do homem que passa a ser o centro do universo, de uma concepção 

teocêntrica para uma antropocêntrica. Isso permitiu um avanço na ciência e, 

consequentemente na medicina, possibilitando o estudo do corpo humano e a fala dos 

surdos.  

Com o avanço da ciência e a evolução da medicina não só a surdez como outras 

deficiências ganham um caráter clínico. Segundo Gesser (2009), nesta concepção a 

surdez assume uma forma patológica, e a pessoa que “porta” essa deficiência precisa ser 

curada. Essa visão clínico-terapêutica tenta normalizar o surdo adequando-o na 

sociedade majoritária ouvinte. Pois “o “normal” é ouvir, o que diverge desse padrão 

deve ser corrigido “normalizado” (...) com um discurso tão forte reforçado pela grande 

maioria, fica difícil pensar a surdez sob outro prisma, ou seja, pensar a surdez como 

diferença.” (GESSER, 2009, p.63).  

Desta maneira, a escolarização dos surdos ficava a cargo de médicos como 

Girolamo Cardano, que disse pela primeira vez que o surdo poderia aprender, através da 

escrita, pois a surdez não era responsável por modificar a inteligência. Mas, o ensino da 

leitura e da escrita para surdos, desde o princípio, não correspondia à educação dos 

normais. (BUENO 1993; MARCON, et al., 2011; SOARES, 1999).   

Entretanto, a educação institucionalizada para os surdos, de caráter 

assistencialista, só iria ocorrer na modernidade no séc. XVIII, na França. Sob o clima 

iluminista da Revolução Francesa, em 1760, o Abade L’ Epée funda o Instituto 

Nacional de Surdos-Mudos de Paris, cujo método utilizado era o gestual, sua intenção 

era uma instrução rápida e profissionalizante, que permitisse aos surdos se tornarem 

“úteis manualmente à sociedade”. (SOARES, 1999) 

Já no Brasil, somente após a segunda metade do século XIX, foram criadas as 

primeiras instituições voltadas para a educação das pessoas com deficiência. Uma 
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dessas Instituições foi à fundação do Instituto Nacional de Surdos-Mudos (INSM) no 

Rio de Janeiro.  Concebendo aos seus internos uma educação que priorizava o ensino 

profissionalizante de caráter artesanal como sapateiro, encadernação; e, para as meninas 

surdas, o curso de corte e costura formando senhoras de boa índole e prendadas. 

(BUENO, 1993; SOARES, 1999). 

Nesta concepção, a surdez é vista como patologia e precisa ser curada, por meio 

da normalização do surdo para inseri-lo na sociedade e no mundo do trabalho. Skliar 

(2010) usa o termo de ouvintismo, para a cultura ouvinte que assume essa postura e 

subjuga a cultura surda como inferior, determinando-lhes durante anos um currículo 

escolar excludente de “beneficência laboral (...) centrado ou na reprodução de atividades 

e ofícios já saturados pelo desemprego... ou no sentido de formar surdos somente 

enquanto atendentes ou ajudantes dos ouvintes” (SKLIAR, 2010, p.18). 

 

A Língua ou a linguagem de sinais brasileira: eis a questão? 

Os surdos tiveram seus direitos linguísticos negados durante anos, 

comprometendo desta forma a constituição comunicativa, cognitiva e identitária desta 

comunidade. Pois, a língua de sinais Brasileira – Libras – era considerada linguagem, 

até que, em 2002, com a lei 10.436 ganhou status de língua para comunidade surda. 

Essa lei foi regulamentada em 2005, por meio do decreto n° 5626, pelo qual “assinala 

que a educação de surdos no Brasil deve ser bilíngue, garantindo o acesso à educação 

por meio da língua de sinais e o ensino da língua portuguesa escrita como segunda 

língua” (QUADROS, 2006, p.17) 

Mas, para que a criança surda adquirira a fluência na língua de sinais e um bom 

desenvolvimento cognitivo, é preciso propiciar a ela um ambiente de aprendizagem, no 

qual haja vivência com adultos surdos, assim, que entre na escola. Propiciando, desta 

forma a interação cultural, social e linguística, para que ela adquira sua identidade e 

autonomia. Somente, após essa etapa é que a criança surda estará preparada para 

adquirir uma segunda língua. 

Porém, nem sempre o domínio da língua natural dos surdos, a libras, garante o 

acesso a uma segunda língua. Para Quadros (1997), mesmo que algumas escolas, que 

trabalham com o emprego de língua de sinais, persistem dificuldades em relação à 
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aquisição da língua portuguesa. Neste sentido, o domínio da primeira língua (L1), 

apesar de ser requisito para o ensino da segunda língua (L2), não é insuficiente para que 

aquisição da L2 se estabeleça. Neste sentido, para efetivação de uma proposta bilíngue, 

Skliar (2010), propõe um novo olhar educacional, por meio do abandono progressivo da 

ideologia clínica dominante e aproximação aos paradigmas socioculturais.  

 

Aquisição da Linguagem na Perspectiva Vygotskyana 

Sendo assim, é nas relações sociais que o indivíduo constrói e internaliza o 

conhecimento. Desta forma, o desenvolvimento da linguagem, sistema simbólico 

utilizado pelos grupos humanos, no intuito de se comunicarem, representa uma 

evolução para espécie. Nesse processo a língua se torna veículo de mediação para o 

indivíduo e sua cultura, aprendendo valores, crenças, costumes e papéis sociais. Desta 

forma, a linguagem se configura como ferramenta para formação do pensamento, pois é 

por meio dela que ocorre uma interpretação e organização do real, contribuindo, assim, 

para o “desenvolvimento do funcionamento humano”. (OLIVEIRA, 1992, p.17) 

Segundo Vygotsky (1994), a aquisição da linguagem possui três fases: a 

linguagem social, para comunicação; a linguagem egocêntrica e a linguagem interior, 

ligada ao pensamento. Na primeira fase a linguagem tem uma função inicial de 

comunicação, expressão e compreensão que está ligada ao pensamento. Pois, de acordo 

com Ribeiro (2005), é por meio da linguagem que compreendemos o pensar.  

Neste sentido, desenvolvimento biológico e cultural da cognição humana, 

perpassa pelas relações entre pensamento e linguagem. Neste sentido, a cognição 

provém das interações biológicas e o meio físico e social onde a criança está inserida, 

por meio de suas experiências sócio-históricas. Isso marca a importância das relações 

sociais e linguísticas no desenvolvimento infantil.  

Na segunda fase a Linguagem Egocêntrica, a criança fala em voz baixa, 

enquanto está concentrada em uma atividade, ela fala para si mesma. Esta condição é 

essencial para planejar uma ação e auxiliar na resolução de problemas, que para os 

adultos acontece por meio do plano do pensamento/raciocínio.  Nela também a criança 

faz vários questionamentos acerca de coisas novas, como por exemplo, “O que é 

isso?”. (RIBEIRO, 2005). 
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Já a terceira fase a Linguagem Interior, é quando a criança é capaz de fazer 

abstração, capaz de “formular palavras” sem precisar dizê-las, ou seja, as palavras 

passam a ser pensadas, sem que sejam faladas. Já o pensamento é algo mais complexo, 

pois ele cria conexões para resolver problemas, que necessariamente, não são feitos em 

palavras. Porém, o último estágio da linguagem não é o pensamento e sim a motivação 

da consciência que permeiam as nossas necessidades, impulsos, interações, afetos e 

emoções, o que para Vygotsky (1994) reflete a nossa fala do pensamento. 

 

A constituição do pensamento 

A origem do pensamento é diferente da linguagem. Porém, aos dois anos de 

idade, suas trajetórias de desenvolvimento se entrelaçam, dando início a uma nova 

forma de comportamento. É nesse dado momento, que o pensamento se transforma em 

verbal e a linguagem racional. “Inicialmente a criança aparenta usar linguagem apenas 

para interação superficial em seu convívio, mas a partir de certo ponto, esta linguagem 

penetra no subconsciente para se construir na estrutura do pensamento da criança”. 

(VYGOTSKY, 1994, p.8) 

Sendo assim, a criança ao desenvolver a fala exterior por meio das palavras, liga 

os termos entre si, depois evolui das frases simples para as complexas, elaborando um 

discurso coerente. Entretanto, o significado, sempre é composto por uma frase 

completa. Ou seja, “a criança parte do todo, de um complexo significante e só mais 

tarde começa a dominar as unidades semânticas separadas, os significados das palavras 

e a subdividir o seu pensamento primitivamente indiferenciado nessas unidades". 

(VYGOTSKY, 1994, p.290) 

Diante deste contexto, o pensamento não é reflexo da palavra, mas a linguagem 

faz a transmissão da ideia para outra pessoa. Portanto, na aquisição da linguagem, a 

criança ao comunicar com mundo e com seus pares, ela utilizará a fala socializada que 

evoluirá para fala interna, isto é, quando a criança é capaz de achar as respostas, dentro 

de dela, para determinadas perguntas. (Vygotsky, 1998). 

Desta forma, essa função estaria próxima do pensamento, marcando a transição 

da função comunicativa para função intelectual, surgindo à fala egocêntrica, que é 

simplesmente a emissão da fala da criança para si mesmo em voz baixa. Posteriormente, 
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ela internaliza essa fala e passará usá-la para si própria, isto é, o discurso interior. (LA 

TAILLE, 1992, RIBEIRO, 2005). 

À medida que a criança vai amadurecendo ela consegue utilizar a linguagem em 

suas operações psicológicas, ou seja, como instrumento do pensamento. Entretanto, ao 

contrário do discurso o pensamento não é fragmentado em unidades. Quando o 

pensamento recebe uma informação “que hoje vi um rapaz descalço de camisa azul a 

correr pela rua abaixo, não vejo cada elemento em separado: o rapaz, a camisa, a cor 

desta última, a corrida do rapaz a ausência de sapatos”. (VYGOTSKY, 1994, p.45) 

Apesar de ser somente um pensamento, conseguimos demonstrar isso em 

conjunto de palavras.  Assim, a fala traduz por meio de palavras o pensamento, e é no 

contato com a comunidade linguística que a língua se desenvolve transmitindo a cultura 

de um determinado grupo social. 

 

A aquisição da Língua de Sinais na perspectiva interacionista 

Sendo assim, ao se desenvolver por meio das interações sociais, o bebê começa a 

compreender o mundo ao seu redor. Para tanto, ele irá utilizar diversos tipos de 

linguagens: a falada e a corporal (mímica e gestos). Além disso, é importante, entender 

que a linguagem se divide em dois estágios, o pré-linguístico, cuja criança usa 

choro/sons que poderá indicar sono, manha, dor ou fome, etc.; e o linguístico, quando 

utiliza palavras. (BOOK, 1996). Entretanto, a linguagem não esta vinculada 

obrigatoriamente ao som, um exemplo disso, é a leitura dos lábios e a “linguagem de 

sinais” dos surdos. “Nas linguagens dos povos primitivos, os gestos utilizados em 

paralelo com o som e desempenham um papel de certa importância”. (Vygotsky, 1994, 

p.98) 

Neste sentido, no desenvolvimento do bebê entre seis e dez meses, observamos o 

balbuciar, ou seja, a repetição de sons de consoantes e de vogais como “ma-ma-ma-ma”, 

isso acontece de forma espontânea. Nesta fase, os bebês surdos, por não ouvirem os 

sons terão dificuldades em reproduzi-los por ecolalias (DEL RÉ 2006).  No entanto, 

para Quadros (1997) e Fernandes (2005), o balbucio, ocorre em todos os bebês, na 

modalidade oral para os ouvintes e visual para os surdos. Sendo assim, as crianças 

surdas não passam do balbucio, se não forem devidamente estimuladas. 
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A criança ouvinte conseguirá aos dez meses repetir os sons com mais perfeição, 

e com um ano de vida, devidamente estimulada estabelece uma comunicação 

rudimentar por meio das primeiras palavras. Porém, o período pré-linguístico ocorrerá 

apenas no final do segundo ano, quando um conjunto de sons servirá para designar 

pessoas, animais, objetos ou um acontecimento. (SAMPAIO, 2003). 

Enquanto a criança surda começa a sinalizar há partir doze meses até dois anos. 

Os sinais podem ser observados quando ela aponta para um objeto, segura ou olha para 

o mesmo. Desta forma, ela irá utilizar uma linguagem não verbal para expressar suas 

emoções e desejos. No final desta etapa, ela conseguirá imitar alguns sinais 

(imperfeitos) e produzir significados. Entre dois e três anos, surgem as primeiras 

combinações de sinais formando as palavras. (QUADROS, 1997) 

A fase do balbucio, grito e primeiras palavras, são comportamentos emocionais 

observados nos primeiros anos de vida, chamados de estágios pré-intelectuais anteriores 

ao desenvolvimento da fala. É nesta fase que a criança terá seus primeiros contatos 

sociais. Com um ano, a criança começa a reproduzir os sons que escuta, fingindo 

entender o adulto, por meio de palavras que não tem significados, e que são inventadas 

por ela mesma, como por exemplo, chamar o cachorro de “au, au”. (VYGOTSKY, 

2009, LURIA 1996) 

Diante deste contexto, a evolução do balbucio para os sinais na criança surda 

ocorre entre um a dois anos, nesta fase a criança irá apontar mostrar objetos e pessoas, 

posteriormente os sinais propriamente ditos com elementos gramáticos dará início ao 

período linguístico (PETITTO, 1987 apud Quadros, 1997). 

Entretanto, como a maioria das crianças surdas os pais são ouvintes, eles não se 

atentam para esta particularidade sobre estimular precocemente seus filhos, por meio de 

sinais, preparando-os futuramente para aquisição da língua de sinais. A criança cresce 

num ambiente social de ouvintes cujas estruturas linguísticas e gramaticais são 

diferentes da língua de sinais. Sendo assim, as crianças surdas desenvolvem uma forma 

de se comunicarem com o mundo, por meio de sinais caseiros, gestos ou mímicas.  

Prejudicando, desta forma a etapas propostas por Vygotsky, pois a criança surda 

possui uma fala egocêntrica ao mesmo tempo em que desenvolve a fala social, ou seja, 

o “instrumental linguístico” que ela “domina socialmente será utilizado também para 
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pensar, mas se a criança não se desvincula do ambiente concreto ela não terá condições 

favoráveis de desenvolver as funções organizadora e planejadora da linguagem 

satisfatoriamente” (GOLDFELD, 2002, p. 63). 

Neste sentido, a criança surda cresce com a aquisição da linguagem 

comprometida, assim como a interação social ocorre de forma precária. Segundo 

Vygotsky, a surdez é a deficiência que traz mais prejuízo para o indivíduo, pois afeta a 

linguagem e organização do pensamento, que esta associada à aprendizagem e ao seu 

desenvolvimento. Não tendo acesso a língua materna de forma natural, a criança surda 

terá dificuldades para constituir um pensamento mais concreto e internalização dos 

conceitos abstratos (GOLDFELD, 1997). 

Desta forma, no ambiente escolar quando se recebe uma criança surda que não 

conhece a língua de sinais, ela já fica em prejuízo de aprendizagem em relação à criança 

ouvinte que ingressa já sabendo pelo menos sua língua materna “Nas escolas brasileiras, 

é comum terem surdos com muitos anos de vida escolar nas séries iniciais sem uma 

produção escrita compatível com a série” (QUADROS, 1997, p.23). 

Por outro lado, quando a criança surda nasce e cresce em lar cujos pais são 

surdos ela estará num ambiente sócio cultural propício para seu desenvolvimento, rico 

em estimulação visual e troca com seus pares, e aquisição da língua de sinais ocorrerá 

de forma espontânea. Sendo assim, “propiciar à pessoa surda a exposição a uma língua 

o mais cedo possível, obedecendo às fases naturais de sua aquisição é fundamental ao 

seu desenvolvimento, privá-la desse direito, sob qualquer alegação, é desrespeitá-la em 

sua integridade”. (FERNANDES & CORREIA, 2005, p.18) 

Diante deste contexto, o fracasso escolar dos surdos, decorrentes da 

naturalização dos surdos em ouvintes, pelo viés clínico-terapêutico, terá implicações 

direta nas dificuldades para aquisição da sua língua natural, no baixo acesso dos surdos 

aos estudos do ensino superior, na falta de qualificação no mundo do trabalho, na 

construção da sua identidade, e na constituição da sua cidadania. “Porém, o abandono 

progressivo da ideologia clínica dominante e a aproximação aos paradigmas 

socioculturais, não podem ser considerados, por si só, como suficientes para afirmar a 

existência de um novo olhar educacional” (SKLIAR, 2010, p. 8). 
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Portanto, é preciso fazer uma análise sobre a prática pedagógica e capacitação 

dos professores inseridos em uma educação multicultural que contemple um currículo 

capaz de ver a surdez como uma diferença construída historicamente, em que os surdos 

sejam sujeitos participantes de uma política de significações linguísticas, culturais, 

identitárias e sociais, onde os mesmos se tornem agentes participantes para a 

transformação pedagógica (LUNARDI, 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da literatura pesquisada, a teoria Vygotskyana respalda nosso estudo, 

trazendo à luz a relação entre pensamento e linguagem, pesquisando essas funções em 

suas origens. Para tanto, a aquisição da linguagem coloca a criança num contexto social 

e histórico. Essas questões conduzem a aspectos complexos sobre a compreensão dos 

processos de aquisição da linguagem por crianças surdas e especialmente sobre o seu 

desenvolvimento cognitivo e sua aprendizagem. 

Para Vygotsky linguagem é uma ferramenta do pensamento, que se dá num 

processo de internalização que acontece no meio social, mediando o indivíduo e sua 

cultura, aprendendo valores, crenças, costumes e papéis sociais. Sendo assim, e a 

comunicação é feita pela fala socializada, que posteriormente será utilizada como 

instrumento do pensamento e fará conexões para resolver problemas. 

Desta forma, para Del Ré (2006) e Quadros (1997) é importante a estimulação 

precoce linguística do bebê entre seis e dez meses. Pois, nesta fase, os bebês surdos 

começam o balbucio e os gestos serão reproduzidos por meio dos gestos. Contudo, na 

maioria dos casos as crianças surdas os pais são ouvintes, as estruturas gramaticais da 

língua portuguesa são diferentes da libra, sendo assim, as crianças surdas tem aquisição 

da sua língua de sinais materna comprometida devido à falta de estímulos gestuais e 

visuais.  

Além disso, a criança surda estará em um ambiente linguístico oral que não 

favorável para o desenvolvimento das funções que planejam o pensamento. Pois, 

segundo Vygotsky (1994), quando a criança não sabe o nome de determinado objeto ela 

recorrerá a um adulto experiente, que lhe passará o significado em palavra e desta forma 

será substrato para a formação de conceitos mais complexos.  
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Neste sentido, minimamente para que uma criança surda ingresse na escola é 

preciso que ela adquira sua língua sinais materna, que será o veículo para seu 

desenvolvimento cognitivo. Pois, quando nos apropriando da teoria de Vygotskyana, 

observamos que a criança só será capaz desenvolver seu pensamento por meio da sua 

língua.  

Essa apropriação linguística é feita com os pares em um ambiente sócio-cultural 

rico em estimulação. Desta forma, o contato com a comunidade surda, de forma 

dialógica, permitirá a criança desenvolver linguisticamente de forma natural 

assimilando valores e conduta que são indispensáveis para constituição do sujeito surdo 

e formação de seu papel social. 

Diante deste contexto, podemos concluir que a aquisição precoce da língua de 

sinais se torna fundamental para o desenvolvimento cognitivo da criança surda, assim 

como a formação do seu pensamento e constituição da identidade do sujeito surdo. 

Além disso, o mundo em que vivemos saber se comunicar representa conquistar 

espaços, e a língua se configura como ferramenta de integração do sujeito na sociedade. 

Sendo assim, o domínio linguístico é essencial para acesso social, cultural e 

acadêmico. Pois, ao defender a libras como (L1), na educação de surdos, é garantir a 

eles o direito e o acesso a sua língua de sinais materna. Somente, após essa fase é que a 

criança surda terá possibilidades adquirir uma segunda língua (L2). Embora, segundo 

Quadros (1997), um ambiente bilíngue não seja garantia de aprendizagem para as 

crianças surdas, este estudo abarca discussões maiores, requerendo estudos futuros, ou 

seja, uma tentativa para reflexões educacionais, políticas e sociais que militem sobre o 

direito educacional e linguístico dos surdos, para que os mesmos consigam se expressar 

suas opiniões por si só e reverter à exclusão que foram submetidos durante todo período 

histórico pela comunidade ouvinte. 
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Resumo 

O presente artigo apresenta algumas reflexões acerca das atribuições do professor do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) no Ensino Fundamental do município 

de Uberlândia e como este vem sendo retrato nos documentos atuais e na legislação 

vigente. Esse estudo se justifica pela necessidade de conhecer teoricamente a temática 

estudada e também permitir que tais concepções contribuam de maneira efetiva para 

aqueles que são considerados os principais atuantes do espaço escolar: educadores e 

educandos. Nesse sentido, a metodologia empregada tem como base uma pesquisa 

bibliográfica na área e posteriormente a ligação desta com alguns aspectos referentes ao 

Ensino Fundamental. Crianças com necessidades especiais possuem direito à educação 

em nossa sociedade, e estão legalmente amparados pela Lei 9394/ 96, ECA e outros 

documentos oficiais, os quais delegam a família, a escola e a sociedade o compromisso 

para a efetivação de uma escola para todos. Diante desse quadro, deve-se ter clareza de 

que o trabalho do AEE deve ser norteado por práticas pedagógicas que favorecem de 

maneira clara a aprendizagem dos estudantes com deficiência, sobretudo no Ensino 

Fundamental pois estes estão inseridos na Educação Básica onde necessita de um 

cuidado ainda mais redobrado tanto da família quanto da escola.  

 

Palavras-Chave: AEE, Uberlândia, Documentos Oficiais. 

 

Introdução 

O cenário com qual estamos convivendo no momento favoreceu uma grande 

reestruturação curricular, principalmente por parte dos cursos de licenciatura que tem 

que se adaptar, intensamente, as questões ligadas a inclusão. No curso de formação 

tanto inicial quanto continuada, não se mostra diferente o esforço ao tentar a adaptação 

curricular e a inclusão educacional. Porém, o que se percebe é que nos planos 

governamentais há sempre um paradigma hegemônico sobre o tema com diversos 

projetos inerentes à respeito da educação especial como é o caso do projeto “Educar na 

Diversidade”  baseado em uma experiência compartilhada entre os países participantes 

mailto:lidiaandrade2004@yahoo.com.br
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do Mercosul e que ainda tem como aparato legal os diversos enfoques legais 

destacando-se a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

de 1996 (LDB) e ainda os Parâmetros Curriculares de 1997 (PCN’S) todos referentes ao 

Brasil, respectivamente. 

Ainda, sob esse enfoque da educação inclusiva, pode-se perceber que em muitas 

publicações de caráter eminentemente federativas nota-se a difusão de idéias 

relacionadas a noção de integração bastante evidenciada nos anos de 1870, onde o foco 

de atenção é, como afirma Tenor (2004, p.9): “a deficiência e visava à modificação da 

pessoa a normalidade, para que, assim fosse aceita na sociedade.” Tal perspectiva se 

difere da noção de inclusão que iniciou-se nos anos 1980 e que tem como base 

epistemológica a mudança na sociedade, na qual a orientação é que a maneira adequada 

às pessoas portadoras de necessidades especiais. Assim, os alunos da Educação Infantil 

não se diferem muito do grupo de adequação à normalidade, já que esta é relacionada a 

linguagem (caráter eminentemente humano) e desse modo, aqueles que não conseguiam 

se comunicar por meio da fala eram estigmatizados, socialmente.  

Portanto, este trabalho tem uma relevância para a área da educação inclusiva, 

pois o que se propõe é que esta não seja vista mais a partir da noção de “normalidade” 

cujo enfoque ainda é a adequação dos sujeitos ao caráter eminentemente orgânico ou 

seja, ligados as áreas médicas e psiquiátricas, mas relacionar estes às áreas onde o 

enfoque esteja ligado ao caráter subjetivo. Nesse sentido, o trabalho tem como objetivo 

discutir os possíveis desafios que envolvem as atribuições do profissional que lida 

diretamente com o aluno do AEE e ainda avaliar às praticas pedagógicas inclusivas e 

especificamente, refletir sobre a inclusão das crianças com necessidades educacionais 

especiais no Ensino Fundamental.  

De acordo com os objetivos propostos no trabalho, pode-se dizer que este se 

constitui, primeiramente de uma pesquisa de natureza bibliográfica e qualitativa. 

Segundo Maanen citado em Neves (1996, p.1):  

 

A expressão ‘pesquisa qualitativa’ assume diferentes significados no campo 

das ciências sociais. Compreende um conjunto de técnicas interpretativas que 

visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo 

de significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos 



 

93 
 

fenômenos do mundo social; trata-se de diminuir a distância entre indicador e 

indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação. 

 

Considerando estes termos, a natureza qualitativa da pesquisa se justifica uma 

vez que buscou o não afastamento entre a teoria proposta e a prática em si, 

compreendendo esta última como os aspectos referentes à observação de maneira 

indireta realizada na atuação do Ensino Fundamental.  

A pesquisa, de cunho bibliográfico, ou também designada como pesquisa 

teórica, tem por finalidade conhecer ou aprofundar conhecimentos e discussões. Em 

síntese é possível afirmar que a pesquisa bibliográfica não requer especificamente a 

pesquisa de campo ou a coleta de dados já que busca a discussão de um tema 

considerado intrigante. (MEDEIROS, 2004) 

Em específico na Educação a pesquisa bibliográfica visa ao aprofundamento de 

conceitos onde se tem uma fase designada como Método de Levantamento de 

Literatura. Esta fase compreende a revisão bibliográfica do tema. Ela consistiu em um 

levantamento maior de número de informações relevantes a respeito das teorias e 

legislações referentes ao trabalho do professor atuante do AEE e também à respeito da 

inclusão.  Nesse sentido, houve um estudo aprofundado a respeito de quais são as 

atribuições desse professor e se estas atribuições têm refletido na inclusão dos alunos 

com deficiência. 

 

Educação Inclusiva no cenário mundial 

O termo Educação Inclusiva difundiu-se a partir de 1994, com a publicação, pela 

ONU, da chamada Declaração de Salamanca, que versava princípios, políticas e prática 

em educação especial, e passou a ser uma das metas preconizadas pelos países 

signatários da Declaração, incluindo o Brasil.  

O Paradigma da Inclusão, então instituído, funda-se na concepção da diversidade 

como parte da natureza humana, levando necessariamente à identificação da sociedade 

democrática – para todos – com a escola democrática – também para todos.   

O Seminário Internacional do Consórcio da Deficiência e do Desenvolvimento 

(International Disability and Development Consortium – IDDC ) sobre a Educação 

Inclusiva, realizado em março de 1998, em Angra, na Índia, postula que um sistema 
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educacional só pode ser considerado inclusivo quando: reconhece que todas as crianças 

podem aprender; respeita diferenças entre elas, desde étnicas, etárias, linguísticas, 

sociais, culturais, de saúde, e outras; fornece estruturas, metodologias e estratégias para 

o atendimento a todos os alunos; insere-se na concepção de uma sociedade inclusiva; 

evolui constantemente, de acordo com suas demandas e não permite que fatores como 

falta de recursos ou classes superlotadas impeçam  ou dificultem as suas estratégias de 

inclusão (IDDC, 1998). 

A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2001, é o 

primeiro tratado dos direitos humanos do Século XXI e tem por elementos 

significativos os do artigo 24 da instrução do esboço, que estabelece que não pode haver 

exclusão das salas regulares de ensino por causa de deficiências do aluno; a escola e a 

comunidade devem providenciar todas as condições de acessibilidade ao alunos 

deficientes; deve haver acomodação razoável e adequada aos tipos de deficiência dos 

alunos e que deve ser garantido o suporte necessário para o atendimento, nas aulas do 

ensino regular, dos alunos com deficiência, inclusive com atendimento individualizado 

(CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 2001). 

Dentro dos questionamentos sobre o tema da inclusão, destaca-se a necessidade do 

preparo, atuação e desenvolvimento dos professores em relação à diversidade, como 

compreensão oposta aos propósitos da padronização histórica da educação formal. De 

acordo com Goes (2010), há diferença entre incluir e integrar: A inclusão escolar 

pressupõe uma via de mão dupla: por um lado, a escola deve adaptar seus sistemas 

comuns para o atendimento à heterogeneidade; por outro, os alunos e suas famílias este 

proura esforçam-se comportar-se de acordo com eles, da melhor maneira possível. Já a 

integração pressupõe tão somente a adequação do aluno aos sistemas vigentes na escola 

(GOES, 2010).  

A Declaração de Salamanca (1994), estabelece as diretrizes básicas para a 

formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais pró inclusão social.  

Segundo a Declaração,  

 

(...) o princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças 

deveriam aprender juntas, independentemente de quaisquer dificuldades ou 

diferenças que possam ter. As escolas inclusivas devem reconhecer e 
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responder às diversas necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos 

como ritmos diferentes de aprendizagem e assegurando uma educação de 

qualidade a todos através de currículo apropriado, modificações 

organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com a 

comunidade (DECLARAÇÂO DE SALAMANCA, 1994).  

 

Esse documento gerou uma gama de questionamentos, estudos e debates com 

respeito ao que se deveria mudar na Educação para que se operacionalize a proposta de 

ensino inclusivo na realidade educacional brasileira. 

Afirma Goes (2010) que a inclusão transcende os esforços da instituição escolar 

em buscar estratégias para enfrentar o desafio de colocar e ensinar diferentes alunos em 

uma mesma sala de aula. Deve também desenvolver técnicas para garantir que nenhum 

aluno seja excluído por causa de alguma característica própria.  

Assim, incluir alunos “diferentes” na escola regular não se limita a acolhê-los, 

mas implica mudanças na estrutura física das escolas, capacitação de professores para 

que deem a assistência necessária a esses alunos e adaptações curriculares.  

 

A inclusão é um processo que contribui para a construção de um novo 

tipo de sociedade através de transformações, pequenas e grandes, nos 

ambientes físicos (espaços internos e externos, equipamentos, 

aparelhos e utensílios, mobiliários e meios de transportes) e na 

mentalidade de todas as pessoas, portanto também do próprio sujeito 

com necessidades especiais (GOES, 2010, p. 4).  

 

A inclusão no Brasil: conceitos e legislação 

O termo inclusão significa que toda sociedade precisa repensar seus conceitos 

para reconhecer as potencialidades de cada indivíduo. E a escola estabelece um espaço 

democrático que promova a participação de todos respeitando suas peculiaridades. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente recomenda em seu Art.15 “A criança e o 

adolescente têm direito à liberdade ao respeito e à dignidade como seres humanos em 

processo de desenvolvimento”. A criança e o adolescente têm direito à educação, 

visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, assegurando-lhes igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola. 

A Declaração de Salamanca (1994) ressalta que: 
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 (...) O princípio da inclusão consiste no reconhecimento de necessidade de se 

caminhar rumo à escola para todos, um lugar que inclua todos os alunos 

celebre as diferenças, apoie a aprendizagem e responda às necessidades 

individuais (CMEE,1994,p.03). 

 

E ainda conforme Sassaki (2003, p. 17):  

 

O movimento de inclusão social começou inicialmente na segunda metade 

dos anos 80 nos países mais desenvolvidos, tomou impulso na década de 90 

também em países em desenvolvimento e vai se desenvolver fortemente nos 

primeiros 10 anos do século 21 envolvendo todos os países.Este movimento 

tem por objetivo a construção de uma sociedade realmente para todas as 

pessoas, sob a inspiração de novos princípios, dentre os quais se destacam: 

·Celebração das diferenças ;·Valorização da individualidade humana;· 

Solidariedade Humana; Igualdade; Igualdade; Importância das minorias; 

Cidadania com qualidade de vida.  

 

E mais,  de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira LDB, 

9394/96: 

 

Entende-se por educação especial, para os efeitos dessa lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida na escola regular de ensino para educandos com 

necessidades especiais.Haverá quando necessário, serviços especializado na 

escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação 

especial.O atendimento educacional será feito em classes, ou serviços 

especializado sempre que, em função das condições específicas dos alunos 

não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular.A 

oferta de educação especial dever educacional do Estado, tem início na faixa 

etária de 0 a seis anos, durante a educação infantil. (LDB, 1996, p.22). 

 

 Podemos tomar como referencial a lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira LDB 9394/96 visto que nela está o direito de acesso, nas Instituições 

escolares, dos discentes com necessidades educacionais especiais, desde a educação 

infantil, na rede regular de ensino. Para tanto, o discente deve ser incluído e atendido em 

suas peculiaridades. 

Anterior a LDB a Constituição da República Federativa do Brasil (1988) já 

dispunha que: 

 

Na Constituição Federal de 1988, é justamente o artigo 208, inciso III, 

que faz referência ao atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, quando declara que o dever do Estado em 

garantir a educação será efetivado mediante “atendimento educacional 
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especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino. 

 

A Constituição da República Federativa Brasileira é a lei maior do país e 

defende com clareza a responsabilidade do Estado para com a educação das pessoas 

com algum tipo de necessidade especial. 

 

Reflexão da prática inclusiva no Ensino Fundamental 

A prática da inclusão escolar desde a educação infantil até o Ensino 

Fundamental está amparada pelos termos legais e por esse motivo por lei deve estar 

presente no espaço escolar. O Ensino Fundamental compreende a fase de 6 a 14 anos de 

idade e tem preposição além do cuidado com a crianças também o ensinar. Esta é 

desenvolvida em escolas sendo de suma importância, pois, é uma forma de socialização 

e de experiência educacional. 

Considerando que a diferença é inerente ao ser humano, e reconhecendo a 

diversidade como algo natural, em que cada ser pode usar de seus direitos coletivos na 

sociedade, um novo conceito surge, denominado Inclusão ”Este é o termo que se 

encontrou para definir uma sociedade que considera todos os seus membros como 

cidadãos legítimos (MANTOAN, 1997, p.41.) 

   A escola com seus profissionais devem assumir este compromisso, acreditando 

que as mudanças são possíveis desde que haja uma transformação nos atuais moldes do 

ensino, sendo “a escola uma das instituições (se não a principal) responsável pela 

construção de uma sociedade, mais justa e igualitária que atendam a todos 

indiscriminadamente: (THOMA,1998, p.50): 

 

Acredito que ao incluir crianças com necessidades especiais na escola 

regular, estamos exigindo desta instituição novos posicionamentos diante dos 

processos de ensino e de aprendizagem, à luz de concepções e práticas 

pedagógicas mais evoluídas. 

 

Assim, nesse sentido a inclusão de crianças especiais nas escolas tem sido um 

desafio de muitos educadores e pais. Mas as instituições não têm procurado mudar seus 

posicionamentos para receber estes alunos. Porém um grande caminho ainda necessita 

ser percorrido para que estas práticas pedagógicas realmente aconteçam. 
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A integração dos alunos se dá quando o professor planeja um projeto 

educacional para cada aluno deficiente ou, elabora uma aula que possibilite a integração 

de todos os alunos de acordo com a necessidade existente dentro da sala de aula. 

Para que a inclusão seja efetuada, é necessário que o trabalho não seja executado 

somente dentro de sala de aula e sim na escola, toda: também é necessária uma 

maturidade de todo o grupo escolar para que compreendam o aluno e suas dificuldades. 

Ainda sob esse enfoque, deve-se promover uma formação permanente de todos 

os envolvidos no processo de aprendizagem clínico, institucional, familiar, o diálogo 

com toda comunidade. Os pais devem ser orientados e devem participar de todo 

processo, pois senão todo o esforço dos professores e envolvidos estará praticamente 

sendo em vão. 

A integração é em última instância, um processo de fornecer aos alunos com 

deficiência uma educação com o máximo de qualidade e de eficácia, no sentido da 

satisfação das suas necessidades individuais. 

 

O professor do AEE no município de Uberlândia: especificações, atuações e 

atribuições 

Para que a inclusão seja uma realidade, é necessário rever uma série de barreiras, 

além da política e práticas pedagógicas e dos processos de avaliação, é necessário 

conhecer o desenvolvimento humano e suas relações com o processo de ensino 

aprendizagem, levando em conta como acontece este processo para cada aluno. 

Devemos utilizar novas tecnologias e investir em capacitação, atualização, 

sensibilização, envolvendo toda comunidade escolar. Além desses aspectos, deve - se 

focar na formação profissional do professor que atua diretamente com esse alunado haja 

vista que o mesmo deve ter subsídios o suficiente para a melhoria do processo ensino 

aprendizagem.   

No município de Uberlândia, existem diversas tentativas na melhora da inclusão 

do educando pois, desde o surgimento da instrução normativa No 001/11 e o surgimento 

da demanda de alunos com deficiência na rede municipal de Uberlândia surgiu o AEE 

que engloba não somente os alunos da Educação Infantil como também os alunos 
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jovens e adultos que tenham laudo médico e diagnóstico específico realizado por 

profissionais da área.  

Além desse público alvo, segundo essa mesma instrução normativa o AEE 

atende (Art 2ª ) :  

 

I – alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual, mental ou sensorial;  

 

II – alunos com transtornos globais do desenvolvimento – TGD: aqueles que 

apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 

motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome 

de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 

(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação;  

 

III – alunos com altas habilidades/superdotação-AHS: aqueles que 

apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do 

conhecimento humano, isoladas ou combinadas (intelectual, liderança, 

psicomotora, artes e criatividade). 

 

Diante desse quadro, nas escolas da Prefeitura Municipal de Uberlândia (PMU) 

nota - se que há um público diversos de alunos que são atendidos pelo atendimento 

especializado e por esse motivo que se faz evidente profissionais preparados para o 

recebimento de alunos.  

Quanto a formação desse profissional, o artigo 17 desse mesmo documento legal 

cita que: 

 

Para atuarem no AEE, os profissionais do Quadro do Magistério deverão ter 

licenciatura plena na área de atuação, cujos currículos contemplem no 

mínimo 210 (duzentas e dez) horas de disciplinas específicas relacionadas à 

Educação Especial reconhecida pelo MEC ou Pós-Graduação em Educação 

Especial, Educação Inclusiva, Inclusão Escolar, Atendimento Educacional 

Especializado ou Psicopedagogia reconhecidos pelo MEC. 

 

E cita mais que para o professor que atuar com Arteterapia, psicopedagogia, 

psicomotricidade, o mesmo deve ter pós-graduação na área de atuação. Quanta a carga 

horária, o professor atuante no AEE deve ter a mesma carga horária dos demais 

professores (16 horas/aula) e que essas 16 deverá ser em sala de aula em atendimento 

com o aluno; além do módulo em cursos, com a supervisora e especialista que 

acompanha o AEE. 
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 Quanto a seleção desses profissionais, ocorrerá através de seleção interna da 

PMU, com a ajuda do setor de Educação Especial e também da Secretaria Municipal de 

Educação (SME).  Esses profissionais deverão ser efetivos e farão prova para o cargo 

pleiteado, sendo liberados dos seus cargos de origem em caso de atuação maior que 30 

dias.  Além desses aspectos, os professores atuantes do AEE têm acrescido em seu 

salário 20% em sua gratificação e serão avaliados seus desempenhos, caso os mesmos 

não sejam satisfatórios poderão ser desligados. 

No que tange a formação continuada, o profissional segundo o artigo 29 da 

instrução formativa deverá: “participar de curso de formação continuada, congressos e 

demais eventos voltados para a Educação Especial, sendo, portanto, responsabilidade da 

gestão escolar viabilizar a formação e a qualificação destes, a fim de contribuir para a  

empreender esforços para que esses profissionais tenham contato com diversas 

modalidades de curso e atualização possível nessa área. 

Ao que se refere às atribuições, foco desse trabalho, iremos citar cada uma delas, 

e explicitando-as de modo mais claro e objetivo possível. Segundo o artigo 22ª, inciso I 

é atribuição do professor do AEE: I – identificar, elaborar, produzir e organizar 

serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as 

necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial;  ou seja o 

professor deve elaborar atividades que colaboram com o conteúdo que o professor 

regular está dando em sala afim de que o aluno aprenda de modo mais claro possível os 

mesmos. Além disso, o professor deve considerar cada caso considerando que as 

atividades modificam conforme cada necessidade. Já o segundo inciso trata da 

elaboração e execução de plano de AEE, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade 

dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. Tal inciso está em conformidade com o 

primeiro o qual citamos que o professor deverá se ater as atividades os quais ele irá 

trabalhar com o(s) aluno(s) e o planejamento faz parte desse processo. 

Dos incisos III ao VI refere - se aos recursos para as atividades acontecerem; 

recursos esses que a PMU designa como sala de recursos multifuncionais.  Esta seria, 

segundo o site Wikipedia, um programa do Ministério da Educação do Brasil que 

fornece alguns equipamentos de informática, mobiliários, materiais didáticos e 

pedagógicos, para a criação de salas destinadas a integrar alunos com nas escolas 
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públicas regulares por meio da política de educação inclusiva. Na sala de recursos, o 

professor deverá utilizar diversas tecnologias assistivas e orientar e informar as famílias 

os materiais presentes nesse espaço.  

A pergunta é: Será que os professores do AEE estão mesmo preparados para 

utilizar determinadas funcionalidades da sala de recursos?  Como já foi afirmado em 

parágrafos anteriores o professor deverá estar constantemente em formação continuada 

afim de ajudar os seus educandos na melhoria da aprendizagem significativa.  

O inciso VII se refere a ligação que deverá ocorrer entre professores de sala 

comum e do AEE.  Essa ligação deve ser mais do que mero compromisso de trabalho, 

deve ser um uma relação amistosa e saudável afim de que ambos possam ajudar o aluno 

não somente nos conteúdos escolares mas também nas relações entre os próprios alunos 

em sala de aula.  

Mesmo com todas essas leis e incisos nota - se ainda não somente na PMU mas 

também em todo nosso país,  que o compromisso com as leis ficam muito no papel e no 

modismo, por isso as políticas públicas não acontecem como deveriam e a realidade das 

escolas continuam precárias, pois cabe ao poder público oferecer condições que 

permitam as escolas e a seus profissionais a instrumentalização necessária para que a 

inclusão aconteça como está previsto na lei. 

 A escola também não pode deixar de assumir seu papel includente, deve tentar 

ao máximo dar conta de todas as reformas educacionais propostas pelas leis mesmo sem 

ter o apoio devido, pois está sendo pressionada para atender a todas estas pessoas. 

O trabalho do professor não deve ser um trabalho isolado, ele precisa envolver a 

família do aluno, outros profissionais de apoio, e toda comunidade escolar para que a 

inclusão tenha êxito. 

 

Considerações Finais 

Muitos pensadores modernos, como Weiss (2000), e a própria trajetória da 

escola atual encaram e levam fatalmente a encarar o aluno como uma totalidade que se 

configura em diversas dimensões: orgânica, cognitiva, afetiva, social e pedagógica e 

como tal deve ser objeto das práticas pedagógicas escolares.  
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Tais práticas devem ser pensadas e executadas de forma a criar situações de 

aprendizagem para que o aluno construa seu próprio conhecimento de forma fácil e 

harmoniosa.  

Aqui se trata de contemplar as diversas interfaces do processo posto em curso 

pelas escolas, abrangendo o currículo, os espaços e tempos escolares, as estratégias 

pedagógicas e administrativas, as formas de avaliação e outras questões envolvendo a 

aprendizagem.  

A concepção de que a aprendizagem se produz pela interação do indivíduo com 

o meio, preconizada por Lev Vygotsky (1992) e outros pensadores sociointeracionistas, 

pressupõe o estabelecimento de uma mediação entre educador e educando, podendo-se 

estender o conceito de educador para a escola como um todo e para o mundo social 

refletido pela instituição escolar.  

Assim, a não-aprendizagem é o mau funcionamento dessa relação de mediação 

ou a inexistência dela.  

Em consonância a essa concepção, Wallon (1994) considera que o fator mais 

importante para a formação da personalidade não é o meio físico, mas o meio social, 

ressaltando os aspectos emocional, afetivo e sensível do ser humano.  

O pensador afirma que é a afetividade a desencadeadora da ação e do 

desenvolvimento da ação e do desenvolvimento psicológico da criança, de maneira que 

personalidade humana é construída progressivamente, integrando duas funções 

principais: a afetividade, relacionada à sensibilidade pessoal interior, e mediada pelo 

social, e a inteligência, relacionada à sensibilidade exterior, direcionada para o mundo 

físico, para a construção do objeto.  

Nesse cenário, fácil é perceber as consequências danosas de uma avaliação não-

inclusiva, classificatória, excludente e estigmatizadora, centrada no aluno e não no 

processo.  
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Resumo:  

Aos alunos com altas habilidades/superdotação é assegurado, com base nos princípios 

da educação especial e educação inclusiva, o atendimento educacional especializado, de 

modo a criar oportunidades para desenvolverem adequadamente seu potencial e 

capacidades. Para que tenham acesso a esse atendimento, é preciso que os envolvidos 

no processo identifiquem, indiquem e acompanhem os alunos. Este texto refere-se à 

pesquisa bibliográfica sobre a criatividade, que é, conforme Renzulli (2014), uma das 

características dos superdotados.  

 

Palavras-chave: Criatividade, Altas Habilidades, Superdotação. 

 

A legislação brasileira regulamenta a política de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva. Com base nos princípios da universalização da 

educação e da equidade, a educação inclusiva considera que o atendimento ao aluno 

precisa criar condições para que permaneça na escola regular e se desenvolva, de acordo 

com suas capacidades, características, necessidades e interesses. Os alunos com Altas 

Habilidades ou Superdotação - AH/SD são público alvo da Educação Especial, e a eles 

será oferecido o Atendimento Educacional Especializado - AEE, com o objetivo de lhes 

fornecer enriquecimento curricular, com atividades complementares e/ou 

suplementares, a fim de proporcionar-lhes oportunidades para que suas habilidades e 

talentos se desenvolvam. É fundamental que a escola crie condições para que esses 

alunos sejam identificados, encaminhados e bem atendidos. Para que isto ocorra é 

necessário que os envolvidos no processo tenham conhecimento sobre as bases teóricas 

que fundamentam as concepções sobre pessoas com AH/SD. 

Neste artigo são explorados, com base na pesquisa bibliográfica, os conceitos 

sobre a criatividade, que é um dos componentes da concepção de superdotação 
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desenvolvidos por Renzulli (2004). Conforme a Teoria dos Três Anéis desenvolvida por 

esse autor, a superdotação se verifica pela interseção de três elementos: habilidades 

gerais e/ou específicas acima da média, comprometimento com a tarefa e elevados 

níveis de criatividade. 

 A habilidade geral constitui-se por traços ou domínios que são aplicados de 

maneira ampla diante de uma variedade de situações. Segundo Renzulli (2014, p. 236), 

são exemplos de habilidade geral: “raciocínio verbal e numérico, relações espaciais, 

memória e fluência verbal”. As habilidades especificas referem-se à capacidade de 

executar ou adquirir conhecimento e técnicas para o exercício de atividades específicas, 

em âmbito reduzido como, por exemplo, em áreas como “belas artes e artes aplicadas, 

atletismo, liderança, planejamento e habilidades de relações humanas” (p. 237). 

O comprometimento com a tarefa refere-se à motivação para resolver problemas, 

tarefas ou para atuar em uma área específica de desempenho com “perseverança, 

persistência, trabalho árduo, prática dedicada, autoconfiança, crença na própria 

habilidade de desenvolver um trabalho importante e ação aplicada à área de interesse” 

(RENZULLI, 2014, p. 241). 

A criatividade em elevados níveis reúne significados de criatividade referentes à 

capacidade de pensamento, atitude original diante das experiências do mundo e à 

habilidade de abandonar procedimentos já estabelecidos e apresentar ideias e/ou 

produtos que modifiquem a realidade e ofereçam novidade e adequação. Segundo 

Renzulli (2014), a identificação e o desenvolvimento da criatividade envolvem a 

capacidade de aplicar o pensamento divergente e original em situações reais e concretas. 

Vários autores se debruçaram sobre a questão da criatividade, buscando definir 

seu conceito e oferecer alternativas para a realização da identificação e o 

desenvolvimento da criatividade.  

Alessandrini (2001) aborda o conceito de criatividade proposto por Goswami: “é 

a gestação de algo novo em um contexto inteiramente novo” (Goswami, 1998, p. 263, 

apud Alessandrini, 2001, p. 108). Torrance (1976) define que o pensamento criativo é 

“o processo de perceber lacunas ou elementos faltantes perturbadores; formar ideias ou 

hipóteses a respeito deles; testar essas hipóteses; e comunicar os resultados, 

possivelmente modificando ou retestando as hipóteses” (p. 34). Taylor (1976) cita 
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algumas definições do conceito com relação à criatividade no trabalho científico, dentre 

elas a de Ghiselin, para quem a medida de um produto criativo é a extensão em que ele 

reestrutura nosso universo de compreensão; e a de Stein, que considera que “um 

processo criativo resulta em uma obra nova que é aceita como sustentável, útil ou 

satisfatória para um grupo em certo ponto no tempo” (p. 27).   

Segundo Oliveira (2001), a criatividade, em sentido estrito, é a criação de uma 

nova realidade externa a partir de uma realidade interna (psíquica); e em sentido amplo 

são as reações de um organismo vivo para manter, transformar e aprimorar a qualidade 

de vida.   

De acordo com estes conceitos é possível se aferir que a criatividade surge por 

uma necessidade ou um motivo que leva o indivíduo ou o grupo de indivíduos a buscar 

outras possibilidades, que se concretizam em algo novo.  

Para Robinson (2010, p. 8), a imaginação é a fonte da criatividade, mas 

criatividade não é somente imaginação. Imaginação é a capacidade de trazer à mente 

algo que não está disponível para ser captado por nossos sentidos. Criatividade é 

colocar a imaginação em atividade, é o processo de geração de ideias originais que 

tenham valor. Este autor considera que o pensamento criativo é uma construção social: 

“deve-se reconhecer que o pensamento criativo não vem do esforço individual, e sim da 

colaboração, do trabalho em equipe, de combinar as ideias das pessoas”. 

Japiassu (2001, p. 43) considera que na sociedade contemporânea é importante o 

papel da escola, e a criatividade ganhou destaque na formação escolar “dadas as 

exigências impostas à instrução formal pela industrialização da produção de bens e 

concorrência crescente entre as empresas”. Para esse autor, a criatividade é uma via para 

potencializar a capacidade de resolver problemas. 

Ao escrever sobre solução de problemas, Zingales (1978), considera uma forma 

de criatividade que não diz respeito ao resultado do problema, mas sim à forma como 

ele é solucionado. Dada uma situação final conhecida, anteriormente criada ou entregue 

ao sujeito como objetivo a ser alcançado, solucionar um problema é encontrar um 

caminho que liga a situação inicial à situação final já conhecida. 

Conforme Piaget (2001) o processo criativo é uma construção do sujeito, “todo 

indivíduo que realiza um trabalho e tem ideias novas, mesmo que modestas, cria-as no 
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curso de seus esforços” (p. 13). Para Piaget, a inteligência é uma construção do sujeito, 

uma cópia da realidade. O sujeito adiciona em lugar de extrair a dimensão dos objetos. 

O mundo externo é incorporado às estruturas do sujeito do conhecimento, e a 

construção do conhecimento é um ato criativo. A inteligência é considerada inata 

porque é algo adicionado aos objetos. “Todas as ações, todos os atos de criatividade 

intelectual são processos de abstração reflexiva” (p. 16). Diferente da abstração mental 

empírica, que é extraída das percepções sobre o objeto, a abstração mental reflexiva não 

se extrai dos objetos, mas das próprias ações intelectuais. A origem do novo e dos atos 

intelectuais criativos decorre do processo de abstração reflexiva. Na reflexão se dá a 

tomada de consciência da ação para, em seguida, ter-se a representação da ação. Ou 

seja, fazer e pensar sobre o que se faz ocorre por meio da transposição de um plano 

inferior para o plano superior da construção intelectual. Quando alguém reflete, está 

reconstruindo em um nível mais avançado o que já existia em um nível inferior, e isto 

requer o acréscimo de novos elementos. O trabalho criativo é individual, é preciso 

ignorar influências externas. No entanto, para buscar uma visão interdisciplinar, é 

necessário ampliar as leituras para campos de outras áreas. As ideias de outras pessoas 

devem ser consideradas como um contraste, um adversário. Aqui é possível se 

apreender que a busca de novas informações e a contraposição às ideias já existentes são 

estímulos para o desenvolvimento da criatividade. 

Parrat-Dayan (2001) não concorda que o trabalho criativo é individual, e escreve 

que “em oposição à tendência que afirma que o trabalho criativo é apenas individual, 

sabe-se que as personalidades criativas trabalham sempre em grupo e que é na equipe, 

em uma grande circulação de ideias, que emerge o processo criativo”.  

O processo criativo é descrito por Torrance (1976) da seguinte forma: 

Primeiro, há o sentimento de uma necessidade ou deficiência, exploração ao 

acaso e um esclarecimento ou “fixação” do problema. Segue-se depois um período de 

preparação acompanhado de leitura, discussão exploração e formulação de muitas 

possíveis soluções, e depois a análise crítica dessas soluções quanto a vantagens e 

desvantagens. De tudo isso resulta o nascimento de uma idéia nova – um lampejo de 

visão anterior, iluminação. Finalmente, há uma experimentação a fim de avaliar a 

solução mais promissora para seleção final e aperfeiçoamento da idéia. Essa idéia pode 
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encontrar consubstanciação em invenções, teorias científicas, produtos ou métodos 

melhoradores, romances, composição musical, pinturas ou novos planos. (TORRANCE, 

1976, p. 35). 

É interessante observar que a criatividade nasce de uma necessidade ou 

deficiência, e que estas podem ser estímulos para o desenvolvimento da criatividade. 

Para Torrance (1976) o processo criativo surge da percepção de lacunas ou elementos 

faltantes, e para desenvolver a criatividade é preciso estar aberto às experiências, 

desviar-se das seqüências habituais para buscar novos padrões de pensamento.  

Torrance e Torrance (1974) dizem que é comum as pessoas dizerem que não são 

criativas, ou que a criatividade é uma habilidade natural, que nada pode ser feito para 

modificar esta situação. Para estes autores, as condições favoráveis e reforços positivos 

eficazes possibilitam o desenvolvimento de habilidades que contribuem para o processo 

do pensamento criativo. As habilidades a serem desenvolvidas são as seguintes: 

Dar-se conta da existência de problemas e lacunas na informação, definir estes 

problemas e estas lacunas, coletar e combinar informações de experiências anteriores e 

conhecimentos acumulados, produzir várias soluções possíveis e desenvolver critérios 

para avaliar estas soluções, usar estes mesmos critérios para julgar estas soluções, testar 

as soluções mais promissoras, decidir qual é a melhor solução, elaborar planos e 

detalhes para a implementação da solução escolhida, etc. (TORRANCE e TORRANCE, 

1974, p. 3).  

Além de condições favoráveis e reforços positivos é preciso eliminar os 

bloqueios que impedem ou dificultam a criatividade. Sobre o aspecto atitudinal é mais 

fácil buscar o caminho já estabelecido do que tentar novas experiências. Os padrões ou 

rotinas são imprescindíveis, mas há situações em que é importante buscar novas 

alternativas, e seguir modelos prontos inibe a criatividade. Portanto, situações novas 

favorecem o trabalho criativo. Normas e regras pré-estabelecidas bloqueiam a 

criatividade. Outros fatores que dificultam o processo criativo são o medo de errar, não 

acreditar na capacidade de criar, falta de estímulos ou estímulos negativos. 

(BEAUDOT, 1976; VON OECH, 1999).   
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De acordo com Torrance e Torrance (1974), as habilidades que contribuem para 

o processo do pensamento criativo “exigem prática e podem ser desenvolvidas através 

do ensino” (p. 3).  

O desenvolvimento destas habilidades é fundamental, pois as capacidades de 

pensamento criativo contribuem para a aquisição de informação e várias aptidões 

educacionais. O trabalho nas escolas é realizado com o objetivo de educar as crianças 

para que se tornem plenamente ativas depois de crescidas: 

Certamente não podemos dizer que alguém está funcionando de maneira plena 

se as capacidades envolvidas em pensamento criativo permanecerem não desenvolvidas 

ou são paralisadas. Essas são capacidades envolvidas em tomar consciência de 

problemas, pensar em possíveis soluções e submetê-las à prova. Se seu funcionamento 

está prejudicado, a capacidade de alguém para enfrentar problemas da vida é de fato 

marginal (TORRANCE, 1976, p. 21). 

Torrance (1976) aponta deficiências no sistema de avaliação e testes de 

inteligência. Crianças avaliadas como altamente inteligentes nem sempre apresentam 

altos desempenhos com relação à criatividade. Inteligência não é resolver problemas 

relativamente pouco importantes em pouco tempo, mas resolver problemas 

adequadamente importantes, no tempo necessário e praticando com os erros. Nas 

escolas tradicionais os pensamentos divergentes não são aceitos e as pessoas criativas, 

que apresentam ideias novas, podem encontrar sansões contra a divergência. No 

entanto, conformismo não combina com o processo de criatividade, pois este exige 

pensamento não convencional ou divergente. O desenvolvimento da criatividade 

envolve a relação professor-aluno, e nas escolas, geralmente, a relação é assimétrica e 

acaba por se transformar em relação de dominação. Haveria um duelo por meio do 

diálogo, e nesse “confronto essencial” o aluno e o professor se reconhecem como 

produtores de saber. Transforma-se a relação na qual o professor é o detentor do saber e 

o aluno é aquele que nada sabe, e assim abre-se espaço para o processo criativo.    

Para Alessandrini (2001), no trabalho educacional é preciso permitir aos alunos 

que realizem suas tarefas com autenticidade e qualidade, cuidando para que a 

espontaneidade e a potencialidade permeiem as intervenções dos educadores. A 

estrutura das ações desenvolvidas deve ser maleável de modo a estimular o crescimento 
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individual e do grupo. O processo criativo se desenvolve em estágios. Os estágios são 

“preparação, incubação, “aha” (insight) e manifestação” (Goswami, 1998, p. 263, apud 

Alessandrini, 2001, p. 108). Os educadores, por meio de situações problema, devem 

estimular a condição criadora que permite aos alunos desenvolverem suas 

competências.  

O processo criativo participa ativamente da resolução de problemas, à media que 

emerge quase sensorialmente, constituindo-se depois em primeiras formas, gestos ou 

palavras, para depois chegarem à compreensão conceitual. É possível reconhecer um 

sutil diálogo entre os elementos que interagem na construção do sentido que lhe é 

próprio. (ALESSANDRINI, 2001, p. 107). 

O trabalho dos educadores envolve aspectos importantes que contribuem para o 

desenvolvimento da criatividade. Segundo Bode (1979) as crianças são mais criativas 

quando se estabelece um equilíbrio entre excitação, incitação e limites.  Excitar é 

apresentar problemas que requerem soluções, e soluções possíveis, é também dialogar, 

questionar. Incitar é discutir os problemas sem apresentar ou fixar as soluções 

antecipadamente, é dar tempo, conceder espaço, ajudar as crianças a realizarem suas 

próprias experiências sem dizer “é assim que se faz, e não de outro modo”. Por outro 

lado, não se pode permitir que as crianças façam tudo que desejarem, pois isto não tem 

sentido. A tarefa de educar é ajudar as crianças a serem ativas e criativas, e a 

desenvolverem sua autoconsciência, e esta é a educação para a criatividade.  

A educação para a criatividade estimula as trocas sociais, contribui para o 

desenvolvimento da personalidade do aluno, que se torna menos passivo, menos 

inseguro, e mais cooperativo (ANDRADE, 1987). 

As abordagens melhor sucedidas para o desenvolvimento do pensamento 

criativo são aquelas que possibilitam aos alunos oportunidades de envolvimento, prática 

e interação com o educador e os outros alunos (ALESSANDRINI, 2001; TORRANCE, 

1976).   

Com relação ao trabalho docente criativo, é aquele que cria condições e dá 

espaço ao pensamento criativo. Este trabalho se desenvolve desde o estabelecimento dos 

objetivos de ensino até as interações, experiências educativas oferecidas e formas de 

avaliação (MIEL, 1976). 
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Japiassu (2001) escreve sobre a criatividade segundo Vigotski, para quem a 

atividade criadora ou criatividade é toda realização que cria algo novo, “quer se trate de 

reflexos de algum objeto do mundo exterior, quer de determinadas construções do 

cérebro ou do sentimento, que vivem e se manifestam apenas no próprio ser humano” 

(Vigotski, 1982, p.71, apud Japiassu, 2001, p. 44). Conforme a teoria de Vigotski 

existem dois tipos básicos de impulso na conduta tipicamente humana: o reprodutor ou 

reprodutivo, que é estreitamente vinculado à memória; e o criador ou combinador, que 

se relaciona intimamente à imaginação. A imaginação é a base da atividade criadora e 

se manifesta em todos os aspectos da vida cultural. A atividade criadora faz a espécie 

humana projetar-se no futuro, transformando a realidade e modificando o presente. A 

cultura é produto da imaginação e da ação humana baseada na imaginação. No âmbito 

da educação escolar, o estímulo da capacidade criadora é importante para o 

desenvolvimento cultural da criança. A base da atividade criadora é a faculdade de 

combinar o antigo com o novo. Quanto mais experiências a pessoa tiver, maior será o 

material disponível para a imaginação, pois esta nutre-se de materiais tomados das 

experiências vividas. Memória e imaginação possuem uma inter-relação dialética, pois a 

imaginação se apoia na experiência e a experiência se apoia na imaginação (JAPIASSU, 

2001).   

Sobre a identificação de alunos com altas habilidades/superdotação, Virgolim 

(2007), recomenda o uso de estratégias diversificadas, e dentre os procedimentos 

apresenta, como alternativas de identificação, a observação das características ou 

indicadores de criatividade, por meio do acompanhamento sistemático e do uso de 

testes.  

A identificação da criatividade, bem como a adoção de medidas para seu 

desenvolvimento, envolve um processo relativamente complexo. Embora existam 

muitas teorias sobre o assunto, os pesquisadores ainda encontram dificuldades em 

estabelecer relações a respeito da capacidade de se mensurar a “verdadeira” 

criatividade: “infelizmente, poucos testes têm sido validados com o critério de realidade 

das realizações criativas” (Renzulli, 2014, p. 245). Há, segundo esse autor, uma questão 

relativa à subjetividade da mensuração. A este respeito, conclui-se reafirmando a 

necessidade de que os envolvidos no processo de identificação e acompanhamento 
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possuam conhecimento sobre as os fundamentos das concepções sobre criatividade em 

pessoas com altas habilidades/superdotação. 
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Resumo: 

O presente estudo tem como objetivo destacar as contribuições do lúdico como 

estratégia de aprendizagem na Educação Infantil, sob o enfoque da Psicopedagogia. O 

lúdico é de fundamental importância para o desenvolvimento da criança, e sua função 

educativa pode oportunizar-lhe uma aprendizagem significativa e levá-la a construir um 

conhecimento de mundo e uma relação consigo e com o outro. Para isso, este estudo 

traz algumas considerações sobre o entendimento do significado e das possibilidades do 

lúdico no contexto educacional. O desenvolvimento da criança, a relação entre o brincar 

e o jogo é de fundamental relevância para a Psicopedagogia, já que a compreensão 

dessas relações pode apontar caminhos e soluções às questões da aprendizagem 

humana. A metodologia utilizada neste trabalho foi à pesquisa bibliográfica. Desta 

forma, os dados revelam que é fundamental compreender o lúdico como recurso 

psicopedagógico, uma vez que a brincadeira, o brinquedo e o jogo são oportunidades de 

mediação entre o prazer e o conhecimento historicamente constituído, já que o lúdico 

pode estimular a criatividade, o pensamento, a linguagem e a autonomia da criança.  

 

Palavras-chave: Lúdico; Psicopedagogia; Educação Infantil. 

 

Introdução 

A Educação Infantil enquanto um direito da criança ganha espaço no Brasil a 

partir da Constituição Federal (1988) e especialmente a partir década de 1990, quando 

surgem diversas políticas públicas que regulamentam a Educação Infantil, a qual passa a 

ganhar novos contornos, saindo do perfil essencialmente assistencialista para uma 

formação mais geral, considerando as especificidades do universo infantil. 

Outro avanço em termos de legislação no sentido de garantir o direito da criança 

à educação está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), n°. 9394, de 

20 de dezembro de 1996, na qual a Educação Infantil passa a ser reconhecida como 

parte do sistema de ensino, considerada primeira etapa da educação básica.  

E mais recentemente podemos observar na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) publicado em 20 de dezembro de 2017, que como primeira etapa da Educação 
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Básica, a Educação Infantil é o início e o fundamento do processo educacional. Esse 

mesmo documento ainda menciona que de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil (DCNEI) publicada em 2013, Artigo 9º, os eixos 

estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da Educação Básica são 

as interações e a brincadeira, experiências nas quais as crianças podem construir e 

apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e 

com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização. A 

interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas 

aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as 

interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, 

por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de 

conflitos e a regulação das emoções. 

Na contemporaneidade percebemos cada vez mais a importância da 

democratização e socialização dos conhecimentos. Desse modo, analisar as dificuldades 

das crianças em seu processo de aprendizagem, o ensino da escola e da formação de 

professores constituem uma realidade desafiadora para educadores e pesquisadores, que 

em seus estudos, têm procurado compreender melhor a realidade educacional, a fim de 

ajudar a superar essas suas dificuldades. A necessidade de todas as crianças terem 

oportunidade de brincar é oficialmente reconhecida, mas o seu valor como instrumento 

educacional ainda não foi necessariamente aceito por todas as culturas. A reversão desse 

quadro se faz urgente e necessária, o que supõe uma tomada de posição, a fim de fazer 

com que o professor e o psicopedagogo desempenhem um papel ativo nesse processo e 

possibilitem a melhora significativa da aprendizagem da criança.  

O lúdico sempre esteve presente na vida da criança, contribuindo para o seu 

desenvolvimento. A criança é um sujeito social, histórico e faz parte de uma 

organização familiar, que está inserida na sociedade, com uma determinada cultura e em 

um determinado momento histórico. Dessa maneira, surge a necessidade de 

compreender melhor a importância do lúdico no processo de aprendizagem da criança. 

Para isso, busca-se o entendimento das possibilidades de uso no contexto educacional 

na educação infantil e psicopedagógico. Por meio da revisão bibliográfica, procurou-se 

investigar autores que já pesquisaram e estudaram o referido tema, tais como: Brenelli 
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(1996); Friedmann (1996); Kishimoto (2003-2009-2010); Oliveira (2011); Porto (2009); 

Rego (2010) e outros.  

 

 O lúdico como estratégia de aprendizagem 

Muitos são os autores que se realizaram estudos sobre o lúdico. Dentre estes, é 

válido destacar Rousseau (1712-1789), Pestalozzi (1746-1827), Froebel (1782-1852), 

Dewey (1859-1952), Piaget (1975), Vygotsky (1998).  

 

No século XVIII, Rousseau demonstrou que cada criança tem sua própria 

maneira de ver, pensar e sentir e que a conquista ativa beneficia a 

aprendizagem. [...] Pestalozzi destacou o jogo como valor social que fortalece 

as normas de cooperação e amplia o senso de responsabilidade. Froebel 

também no final do século XVIII e meados do XIX, fortaleceu os métodos 

lúdicos na Educação, fez do jogo uma arte, um importante instrumento para 

promover a Educação para crianças. Dewey no final do século XIX e meados 

do XX reforçou as formas de ocupação ativa, com isso valorizou o jogo. Para 

ele, o jogo faz o ambiente natural da criança, ao passo que as referências 

abstratas e remotas não correspondem ao interesse da criança. Piaget 

ressaltou a importância dos jogos como meio de desenvolvimento cognitivo 

da criança. Vygotsky, por sua vez também percebeu a importância do lúdico 

na aprendizagem. Segundo ele, todas as funções no desenvolvimento da 

criança aparecem primeiro no nível social e depois no nível individual. 

Assim, o lúdico é, pois, um possibilitador de interação social e de construção 

do próprio conhecimento (CARLETO, 2004, p. 127, 130).  

 

De acordo com Carleto (2004), tais teóricos foram importantes na organização 

de concepções pedagógicas em que a atividade lúdica é percebida como um processo 

pelo qual a criança enriquece o senso de responsabilidade e autoexpressão e contribui 

para o seu desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e motor. Entretanto, a mesma 

autora argumenta que em uma investigação mais ampla sobre o lúdico, pode-se perceber 

que há um número expressivo de fenômenos denominados jogos ou brinquedos, o que 

permite criar uma multiplicidade de referências para interpretá-los, pois a compreensão 

do jogo ou brincar depende do contexto no qual se utiliza o termo.  

Dessa maneira, apesar da complexidade, somos instigados a percorrer o caminho 

que nos possibilite compreender as diferentes versões e concepções do lúdico. Segundo 

Carleto (2003), certamente encontraremos professores que utilizam as palavras jogo, 

brinquedo e brincadeiras como sinônimos. Outros, entretanto, fazem uma diferenciação 
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entre elas. As palavras de Brougère (1997, apud Carleto, 2003) podem ajudar a 

compreender esta ideia: 

 

O brinquedo trata-se, antes de tudo, de um objeto que a criança manipula 

livremente, sem estar condicionado às regras ou a princípios de utilização de 

outra natureza. O brinquedo é um objeto infantil e falar em brinquedo para 

um adulto torna-se, sempre, um motivo de zombaria, de ligação com a 

infância. O jogo, ao contrário, pode ser destinado tanto à criança quanto ao 

adulto: ele não é restrito a uma faixa etária. Os objetos lúdicos dos adultos 

são chamados exclusivamente de jogos, definindo-se, assim pela sua função 

lúdica [...]. A brincadeira escapa a qualquer função precisa e é, sem dúvida, 

esse fato que a definiu, tradicionalmente, em torno das ideias de gratuidade e 

até de futilidade. E, na verdade, o que caracteriza a brincadeira é que ela pode 

fabricar seus objetos, em especial, desviando de seu uso habitual os objetos 

que cercam a criança; além do mais é uma atividade livre, que não pode ser 

delimitada. (BROUGÈRE, 1997, p. 13-14, apud CARLETO, 2003, p. 99).  

  

Para Friedmann (1996), a 

 

[...] brincadeira refere-se basicamente, a ação de brincar, ao comportamento 

espontâneo que resulta de uma atividade não-estruturada; o jogo é 

compreendido como uma brincadeira que envolve regras; brinquedo é 

utilizado para designar o sentido de objeto de brincar; atividade lúdica 

abrange de forma mais ampla, os conceitos anteriores (FRIEDMANN, 1996, 

p. 12).  

 

Já Kishimoto (2003) argumenta que 

 

O brinquedo será entendido sempre como objeto, suporte de brincadeira; 

brincadeira como a descrição de uma conduta estruturada, com regras e jogo 

infantil para designar tanto o objeto e as regras do jogo da criança. 

(brinquedo e brincadeira). Dar-se-á preferência ao emprego do termo jogo, 

quando se referir a uma descrição de uma atividade lúdica envolvendo 

situações estruturadas pelo próprio tipo de material [...]. os brinquedos podem 

ser utilizados de diferentes maneiras pela própria criança, mas o jogos como 

o xadrez (tabuleiros, peças) trazem regras estruturadas e externas que 

definem a situação lúdica (KISHIMOTO, 2003, p. 7).  

 

Diante da variedade de conceitos, dos termos jogo, brinquedo e brincadeira, 

optamos pelo lúdico como sinônimo desses termos.  

 

Tanto o jogo quanto a brincadeira e o brinquedo podem ser englobados em 

um universo maior, chamado de atividade lúdicas. Não somos adeptas de 

uma rigidez de conceitos pois, no brincar e no jogar, quanto mais papéis a 
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criança puder desempenhar mais ampliará sua expressividade, entendida 

como uma totalidade (CARLETO, 2003, p. 100) 

  

Dessa maneira, Friedmann (1996) menciona que é fundamental tomar 

consciência de que a atividade lúdica fornece informações elementares a respeito da 

criança: de suas emoções, da forma como interage com os colegas, do seu desempenho 

físico-motor, do seu estágio de desenvolvimento, seu nível linguístico e da sua 

formação moral.  

 

O jogo implica para criança muito mais do que o simples ato de brincar. 

Através do jogo, ela está comunicando com o mundo e também está se 

expressando. Para o adulto o jogo constitui um ‘espelho’, uma fonte de dados 

para compreender melhor como se dá o desenvolvimento infantil. Daí sua 

importância (FRIEDMANN, 1996, p. 14) 

  

Carleto (2003) argumenta que, por meio das atividades lúdicas, a criança é capaz 

de relacionar as coisas umas com as outras e, ao relacioná-las, é que elas constroem o 

conhecimento. As atividades lúdicas pressupõem ação e, por esse fato, provocam a 

cooperação e articulação de pontos de vista, estimulando a representação e engendrando 

operatividade. Há a oportunidade para o desenvolvimento da lógica do relacionamento 

humano, das responsabilidades coletivas e da criatividade.  

Nesse sentido, para pensar o jogo como meio educacional, devemos situá-lo a 

partir de objetivos mais amplos, já que essa metodologia deve ser construída, levando-

se em conta a realidade de cada grupo de crianças, a partir de atividades que constituam 

desafios e sejam ao mesmo tempo significativas e capazes de incentivar a descoberta, a 

criatividade e criticidade. 

 

A possibilidade de trazer o jogo para dentro da escola é uma maneira de 

pensar a Educação em uma perspectiva criadora, autônoma, consciente. 

Através do jogo, não somente abre-se uma porta para o mundo social e para a 

cultura infantil como se encontra uma rica possibilidade de incentivar o seu 

desenvolvimento. [...] há um aspecto ao qual se deve dar especial atenção ao 

se trabalhar com o jogo de forma mais consciente: o caráter de prazer e 

ludicidade que ele tem na vida das crianças (FRIEDAMNN, 1996, p. 56).  
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Além de ser um momento de divertimento, de interação com outras crianças e 

uma forma de se comunicar com o mundo, o jogo constitui-se em uma boa situação de 

aprendizagem. Delval (1998, apud Carleto, 2004) define que 

 

[...] o jogo possui uma enorme importância educativa [...] . por meio do jogo 

a criança pode aprender uma grande quantidade de coisas, tanto na escola 

como fora dela, e o jogo não deve ser tratado como uma atividade supérflua, 

nem deve ser estabelecida uma oposição entre o trabalho escolar sério e jogo. 

A criança deve sentir que esta jogando na escola e que através desse jogo 

poderá aprender uma grande quantidade de coisas. O jogo não pode ser 

relegado aos momentos extra-escolares ou a hora do recreio, mas deve ser 

incorporado as atividades de sala de aula (DELVAL, 1998, p. 94, apud 

CARLETO, 2004, p. 129).  

  

Nesse sentido, Friedmann (1996) acredita que as crianças, muitas vezes, 

aprendem mais por meio dos jogos em grupos do que em lições e exercícios. Para isso, 

Friedmann recorre a Kammi e Dvries comentam que 

 

[...] em um jogo as crianças são mais ativas mentalmente do que em um 

exercício. Os jogos são fora da sala de aula, uma atividade satisfatória e 

merecem ser levados para dentro da sala de aula para tornar a Educação mais 

compatível com o desenvolvimento das crianças (FRIEDMANN, 1996, p. 

35).  

  

Segundo Carleto (2004), a escola deve resgatar o valor do jogo como trabalho 

produtivo e não como mero passatempo e descontração. Piaget (1975, apud Carleto 

(2004) ressaltou a importância dos jogos, não somente como fato de entretenimento, 

mas como meio de desenvolvimento cognitivo da criança.  

Vygotsky (1998) apud Carleto (2004) também percebeu a importância do lúdico 

na aprendizagem. Segundo ele, todas as funções no desenvolvimento da criança 

aparecem primeiro no nível social, e depois, no individual. Assim, o lúdico é, pois, um 

possibilitador de interação social e de construção do próprio conhecimento.  

De acordo com Rego (2010), Vygotsky dedicou-se mais especialmente ao jogo 

de papéis ou a brincadeira de faz de conta. Nesse sentido, a brincadeira representa a 

possibilidade de solução do impasse causado, de um lado, pela necessidade de ação da 

criança, e de outro, por sua impossibilidade de executar as operações exigidas por essas 
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ações. Assim, por meio do brinquedo, a criança projeta-se nas atividades dos adultos 

procurando ser coerente com os papéis assumidos.  

Vygotsky (s/d apud Friedmann, 1996) afirma que no jogo a criança transforma 

pela imaginação os objetos produzidos socialmente.  

 

No jogo, a criança pode experimentar tanto as convenções estipuladas pela 

sociedade, como as variações dessas convenções. Assim, durante o jogo a 

criança pode escolher entre aceitar ou discordar de certas convenções, 

promovendo seu desenvolvimento social. O jogo oferece, muitas das vezes, a 

possibilidade de aprender sobre solução dos conflitos, negociação, lealdade e 

estratégias, tanto de cooperação como de competição social (FRIEDMANN, 

1996, p. 65).  

 

Nesse sentido, ainda segundo essa mesma autora, os padrões sociais praticados 

durante o jogo são padrões de interações sociais que as crianças irão usar mais tarde no 

encontro com o mundo. Vygotsky (1988, apud Kishimoto, 2003) valoriza o fator social, 

mostrando que, no jogo de papéis, a criança cria uma situação imaginária e incorpora 

elementos do contexto cultural adquiridos por meio da interação e da comunicação. O 

jogo é o elemento que irá impulsionar o desenvolvimento dentro da zona de 

desenvolvimento proximal.  

 

A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 

independente de problemas e o nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto 

ou em colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1998, p. 

112 apud CARLETO, 2003, p. 100) 

  

Vygotsky (1988, apud Kishimoto, 2003) argumenta que, nos primeiros anos de 

vida, a brincadeira é a atividade predominante e constitui fonte de desenvolvimento, ao 

criar zonas de desenvolvimento proximal, pois, ao prover uma situação imaginativa por 

meio da atividade livre a criança desenvolve a iniciativa, expressa seus desejos e 

internaliza as regras sociais. Nesse sentido, esse mesmo autor ressalta que há dois 

elementos importantes na brincadeira infantil: a situação imaginária e as regras. De um 

lado, encontra-se o jogo de papéis com regras implícitas e de outro, o jogo de regras 

com regras explícitas.  
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O jogo também é uma situação privilegiada de aprendizagem infantil em que 

o desenvolvimento pode alcançar níveis mais complexos, exatamente pela 

possibilidade de interação entre os pares, seja em uma situação imaginária, 

seja pela negociação de regras de convivência e de conteúdos temáticos. Ao 

definir papéis a serem representados, imprimindo significados diferentes aos 

objetos de uso no brinquedo e ao administrar o tempo e o espaço que utilizam 

nos diferentes jogos, as crianças têm a possibilidade de levantar hipóteses, 

resolver problemas e construir sistemas de representação mais amplos, aos 

quais não teriam acesso no seu cotidiano infantil (CARLETO, 2003, p. 101).  

 

Para Friedmann (1996), brincar envolve prazer tensões, dificuldades e, 

sobretudo, desafios. Portanto, pensar em utilizar o jogo como meio educacional é um 

avanço para a Educação. Torna-se necessário ter consciência da importância de trazer o 

jogo para dentro da escola e utilizá-lo como instrumento curricular, descobrindo nele 

uma fonte de desenvolvimento e aprendizagem.  

 

O lúdico e a Psicopedagogia 

A Psicopedagogia tem como objeto de estudo a aprendizagem humana. Segundo 

Mendes (1994, apud Dias, 2009), a Psicopedagogia é um campo de atuação relativo à 

aprendizagem, a sua aquisição, desenvolvimento e distorções. O psicopedagogo realiza 

esse trabalho por meio de processos e estratégias que levam em conta a individualidade 

do aprendiz e seu contexto educacional. Nesse sentido, Masini (2006) afirma que a 

Psicopedagogia é a área que estuda o processo de aprendizagem e seus bloqueios.  

É uma área de estudo recente e, no Brasil, tem sido desenvolvida desde as 

décadas de 1950/1960. Segundo Bossa (2000, apud Porto, 2009), a Psicopedagogia 

nasce com o objetivo de atender a uma demanda, a da dificuldade de aprendizagem.  

 

Para entender o que é Psicopedagogia, deve-se ir além da simples junção de 

conhecimentos oriundos da Psicologia e da Pedagogia. A Psicopedagogia é 

um campo do conhecimento que se propõe a integrar conhecimento e 

princípios de diferentes Ciências, com a meta de construir a melhor e mais 

aprimorada compreensão sobre as muitas variáveis implicadas no processo de 

aprendizagem (PORTELA, 2010, p. 374). 

 

De acordo com Mariani (2005), a Psicopedagogia precisa estar preparada para 

interagir com as mais diferentes áreas. É preciso pensar na aprendizagem integral do 

sujeito, em sua inteligência e sensibilidade, no sentido ético, na responsabilidade, no 
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pensamento autônomo e crítico e na iniciativa. É preciso pensar em como alcançar e 

dinamizar a potencialidade do ser humano.  

Dessa maneira, Mariani (2005) argumenta que, por meio das atividades lúdicas, 

o sujeito aprende a competir, a cooperar, a respeitar as regras e a conviver como ser 

social. Assim, quando a criança brinca ou joga com seus amigos, ela não está 

simplesmente brincando ou se divertindo; está desenvolvendo inúmeras funções 

cognitivas e sociais.  

Portanto, percebe-se que o lúdico proporciona um desenvolvimento mais 

espontâneo e criativo, é um aliado na Educação Infantil, favorece a formação da 

personalidade, do cognitivo, do afetivo, do social, contribui com benefícios que 

ajudarão o aprendente a elaborar de maneira mais dinâmica o conhecimento.  

Segundo Brenelli (2008), a importância dada ao fato de a criança aprender 

divertindo-se é muito antiga. Surge com os gregos e romanos, mas é com Fröebel que os 

jogos passam a fazer parte central da Educação. Depois com o movimento da escola 

nova e os novos ideais de ensino, o jogo é cada vez mais utilizado com a finalidade de 

facilitar as tarefas escolares.  

Para Chateau (1954/1987) apud Brenelli (2008), o jogo na escola deve ser visto 

como um encaminhamento ao trabalho, uma ponte entre a infância e a vida adulta. Por 

outro lado Chateau (1954/1987, apud BRENELLI, 2008) enfatiza seu uso na escola 

pelas possibilidades que o contexto lúdico favorece à criança: o domínio de si, a 

criatividade, a afirmação da personalidade, o imprevisível. 

 

[...] o jogo como atividade séria que nasce da vontade, em que há um esforço 

e uma tarefa para se cumprir uma prova. Por meio dele a criança aprende o 

que é uma tarefa, organiza-se, porque há um programa imperativo que a si 

mesma se impõe com um caráter de obrigação moral. Ao jogar, a criança 

aceita um código lúdico com um contrato social implícito. O que agrada à 

criança no jogo é a dificuldade e o desafio, passíveis de serem livremente 

superados (CHATEAU, 1954/1987, apud Brenelli, 2008, p. 21) 

 

Segundo Piaget (1970) apud Brenelli (2008), o jogo na escola tem importância 

quando revestido de seu significado funcional. Por isso, muitas vezes, seu uso no 

ambiente escolar foi negligenciado, por ser visto como uma atividade de descanso ou 

apenas o desgaste de excesso de energia.  
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[...] por meio da atividade lúdica, a criança assimila ou interpreta a realidade 

a si própria, atribuindo, então, ao jogo um valor educacional muito grande. 

Nesse sentido, propõe-se que a escola possibilite um instrumental à criança 

para que, por meio de jogos, ela assimile as realidades intelectuais, a fim de 

que estas não permaneçam exteriores à sua inteligência (PIAGET 1970, apud 

BRENELLI, 2008, p. 21) 

  

De acordo com Brenelli (2008), por ser o jogo, desde há muito tempo, 

considerado uma atividade importante a ser empregada na Educação de crianças, as 

considerações de Chateau (1954/1987) e de Piaget (1970), convergem para uma 

utilização adequada desse poderoso meio, tanto em contextos escolares como em 

situações psicopedagógicas. Desse modo, 

 

[...] em contextos psicopedagógicos ou de reeducação, os jogos revestem-se 

de importância na medida em que permitem investigar, diagnosticar e 

remediar as dificuldades, sejam elas de ordem afetiva, cognitiva ou 

psicomotora. Servem a estes objetivos os jogos de exercício, os simbólicos, 

os de regras e de construção (BRENELLI, 2008, p. 24).  

  

Para Araújo (2011), o jogo tem sido utilizado por psicopedagogos tanto no 

âmbito educacional quanto no clínico, como meio de conhecer a realidade do sujeito. 

Por meio dos jogos, o psicopedagogo pode observar o modo pelo qual a criança 

manifesta sua criatividade, orientar o diagnóstico e a intervenção nas dificuldades de 

aprendizagem.  

Para Brenelli (2008), os jogos de regra merecem uma atenção especial, por 

serem considerados meios de compreender e intervir nos processos cognitivos das 

crianças. Nesse sentido, Macedo (1992, apud Brenelli, 2008), defende que os jogos de 

regras e de construção estabelecem um contexto de observação e diálogo sobre 

processos de pensar e construir conhecimento de acordo com os limites da criança.  

 

[...] os jogos de regra são caracterizados por uma atividade que propõe ao 

sujeito uma situação-problema (objetivo do jogo), um resultado em função 

desse objetivo e um conjunto de regras. Sua execução, individualmente ou 

em um grupo, impele ao jogador a encontrar ou produzir meios em direção a 

um resultado favorável, inserindo-o em um contexto de luta contra o 

adversário com as suas táticas e estratégias, encantando-o ou atemorizando-o 

(BRENELLI, 2008, p. 25) 
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 Nesse sentido, Brenelli (2008) argumenta que a importância dessa atividade no 

contexto psicopedagógico é a de permitir, ainda que indiretamente, uma aproximação 

do mundo mental da criança, pela análise dos meios, dos procedimentos utilizados ou 

construídos durante o jogo. Dessa maneira, Macedo (1992, apud Brenelli, 2008), 

menciona que, para alcançar esses objetivos, é proposta à criança uma conversa sobre 

suas ações com a finalidade de orientá-la a analisar suas jogadas, compará-las entre si e 

justificá-las.  

 

Ao jogar, segundo as regras, analisam-se as coordenações do jogo e o modo 

como a criança às compreende para obter melhor desempenho. São sugeridas 

situações ao psicopedagogo, no sentido de explorar, em ação e em 

compreensão, as correspondências, as diferentes relações quantitativas, as 

invariâncias, as classificações e seriações e a propriedade comulativa da 

adição (BRENELLI, 2008, p. 27).  

  

De acordo com Brenelli (2008), ainda que se enfatizem objetivos direcionados 

aos aspectos cognitivos decorrentes de sua aplicação, quer na aprendizagem de noções 

quer como meios de favorecer os processos que intervêm no ato de aprender, não se 

ignora o aspecto afetivo que, por sua vez, encontra-se implícito no próprio ato de jogar, 

pois, segundo Piaget (s/d) e Inhelder (1974, apud BRENELLI, 2008), em toda conduta 

humana, o aspecto cognitivo é inseparável do afetivo, compreendido como energética 

da ação que permeia a motivação, o interesse e o desejo. Assim, pode-se dizer: 

 

[...] com base nas características que definem o jogo de regras, o aspecto 

afetivo manifesta-se na liberdade da sua prática, prática essa inserida em um 

sistema que a define por meio de regras, o que é, no entanto, aceito 

espontaneamente. Impõem-se um desafio, uma tarefa, uma dúvida, entretanto 

é o próprio sujeito quem impõe a si mesmo resolvê-los. Assim, jogar é estar 

interessado, não pode ser uma imposição; é um desejo (BRENELLI, 2008, p. 

27).  

 

Para essa autora, utilizar jogos em contextos educacionais com crianças que 

apresentem dificuldades de aprendizagem poderia ser eficaz em dois sentidos: de um 

lado garantir-lhes-ia o interesse, a motivação, e por outro lado, estaria atuando a fim de 

possibilitar-lhes construir ou aprimorar seus instrumentos cognitivos e favorecer a 

aprendizagem de conteúdos.  
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É fundamental que o processo do atendimento psicopedagógico seja baseado 

na construção do conhecimento e do saber por parte da criança através dos 

jogos. O profissional percebe a forma como a criança reage ao objeto, ao 

brinquedo, porque tal reação não é simplesmente um produto do processo da 

sua interação com o objeto no momento, mas um produto de sua história 

pessoal e social. Desta maneira, o atendimento psicopedagógico propicia uma 

forma mais aprofundada de se trabalhar com a criança, levando em 

consideração às necessidades específicas de cada um privilegiando a escuta 

do que está realmente acontecendo naquele momento. Isso porque o sistema 

simbólico e imaginário da criança é particular, não se devendo lidar com ele a 

partir de esquemas generalizados (ARAÚJO, 2011).  

 

Assim, para Porto (2009), o jogo é uma atividade criativa e curativa, pois 

permite a criança (re)viver ativamente as situações dolorosas que viveu passivamente, 

modificando os enlaces dolorosos e ensaiando na brincadeira as suas expectativas da 

realidade. Constitui-se em uma importante ferramenta terapêutica.  

 

Considerações 

É por meio das atividades lúdicas que a criança pode conviver com diferentes 

sentimentos e situações que irão contribuir para o seu desenvolvimento emocional, 

cognitivo e social. De acordo com Carleto (2004) podemos perceber que as atividades 

lúdicas propiciam diversas aprendizagens, pois despertam a curiosidade, exercitam a 

inteligência, permitem a inventividade e a imaginação, promovem a formação de grupos 

sociais. Para Brenelli (2008/2009), os jogos são atividades mediadoras de 

conhecimento, que organizam os conhecimentos abstratos, desenvolvem a capacidade 

de resolver problemas, preparam para tarefas sérias da vida, servem de exercícios de 

autocontrole e contribuem para a construção do sujeito.  

Para Araújo (2011), os jogos são adequados e muito importantes para o 

desenvolvimento harmonioso do ser humano. No campo da Psicopedagogia, em função 

dos aspectos a que se pretende chegar, que são diagnósticos e tratamento das 

dificuldades de aprendizagem, os jogos podem ser considerados uma excelente 

ferramenta tanto na clínica, como na instituição escolar. O jogo tem um papel 

fundamental, que deve ser aproveitado em um trabalho psicopedagógico e integrado 

com outras áreas de desenvolvimento e aprendizagem.  

Portanto, o lúdico é uma ferramenta fundamental nas dificuldades de 

aprendizagem, já que, nesse momento, a criança pode ser trabalhada individualmente ou 
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em grupos e, assim, sanar suas dúvidas e dificuldades e conhecer melhor, pois criará 

estratégias para um aprendizado que será mais prazeroso e significativo.  

A relevância do lúdico está na possibilidade de aproximar a criança do 

conhecimento científico por intermédio da vivência de situações-problemas, pois, diante 

dessas situações, há possibilidade de conhecer e de utilizar os conhecimentos prévios 

para a construção de conhecimentos mais elaborados. Para Oliveira (2011), brincar é 

uma atividade aprendida na cultura, que possibilita que as crianças se constituam como 

sujeitos em um ambiente em contínua mudança, no qual ocorre constante recriação de 

significados, condição para a construção por elas de uma cultura de pares. Ao brincar, 

as crianças produzem ações em contextos sócio-histórico-culturais concretos que 

asseguram a seus integrantes, não só um conhecimento comum, mas a segurança de 

pertencer a um grupo e partilhar da identidade que ele confere a seus membros.  
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Resumo:  

Consideramos neste artigo os avanços nas políticas de inclusão desde a fase da 

segregação ao início do discurso da inclusão nos anos de 1990 no século XX, cujo 

período histórico foi fase inicial estimulante para o acesso à educação para as pessoas 

com deficiência. Utilizou-se a pesquisa documental para análise dos discursos de tais 

políticas, embasados nos estudos de Sanchez (2005), Sanches e Teodoro (2007), Silva e 

Miranda (2012), Dechichi e Silva (2012), Silva (2016) e considerando a vertente 

foucaultiana para este fim.  Ao longo dos discursos de documentos legais que 

propiciaram até então, o discurso da inclusão nos moldes de uma sociedade capitalista 

neoliberal, temos como concepção deste discurso a percepção de que as políticas de 

inclusão tendem a reforçar os interesses de um sistema econômico majoritário, partindo 

do discurso da inclusão para inserir as pessoas com deficiência no ciclo vicioso do 

capitalismo, a fim de torna-las pessoas produtivas, no seio de uma competitividade, do 

domínio da meritocracia  e do  mercado de trabalho. 

 

Palavras-chave: Políticas de inclusão; educação especial; neoliberalismo. 

 

A demanda ao atendimento escolar à pessoa com deficiência historicamente 

impetrou processos que possibilitaram o cenário atuante em que as pessoas público-alvo 

da educação especial
2
 hoje estão inseridas. Pela fase de total exclusão social vivida até 

meados do século XVII, seguiu-se para meados do século XVIII com a   fase da 

Segregação Social. Esta condição social das pessoas com deficiência, na caracterização 

dos grupos da marginalização social contribuía de forma onerosa para o poder estatal, 

pois não produziam, não detinham a força de trabalho e não geravam capital. Ao 

contrário, apenas dispunham de despesas para sua sobrevivência. 

Em meados dos anos 80 e início dos anos 90, teve-se o início do movimento de 

inclusão originado previamente pelo movimento de inclusão educacional denominado 

Regular Educacion Iniciative (REI), cujo objetivo era a inclusão das crianças com 

                                                           
2
Conforme a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL,2008) pessoas com algum tipo de deficiência, com algum tipo de transtorno global do 

desenvolvimento (TGD), com altas habilidades ou superdotação são público-alvo da educação especial. 
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algum tipo de deficiência na escola comum nos Estados Unidos. Os idealizadores, neste 

sentido, criticavam a existência de uma educação especial, que segregava as pessoas 

com deficiência no contexto da educação escolar. (SANCHEZ, 2005; DECHICHI; 

SILVA, 2012).  

O movimento de inclusão se originou do movimento da integração, porém há 

muitas diferenças entre estes dois movimentos, sendo um deles a questão dos direitos de 

todos os estudantes serem sujeitos de direitos pelo princípio da inclusão, enquanto que 

na integração o estudante com deficiência necessita ter pré-requisitos para estar numa 

escola comum. Enquanto a inclusão parte do interesse de todos na educação, a 

integração parte da necessidade educacional especial na educação por alguns. 

Considerada na concepção dos direitos humanos a inclusão é um amplo 

movimento de articulação política, econômica e social que se desdobra na esfera 

educacional pelo discurso da equidade e igualdade para todos. Utilizando do 

pensamento de Foucault (2014), é uma forma de disciplinar os sujeitos excluídos, dada 

como processo do controle social controla sutilmente a desigualdade da sociedade no 

sentido de reforçar tal desigualdade.  

Nesta vertente, a aprendizagem em sala de aula precisa ser o objetivo do 

professor e seu processo de ensino necessita se ancorar na complexidade de seus 

sujeitos aprendizes, no contexto do grupo e para o grupo (SANCHES; TEODORO, 

2007). 

Para que ocorra, de fato, esse processo de inclusão escolar, é importante rever a 

cultura institucional, os valores que orientam as práticas educativas na escola, além da 

formação inicial e continuada dos profissionais que irão atuar nesse contexto de 

inclusão, como afirma Sanchez (2005). 

Cada vez mais se ampliam os avanços no âmbito das políticas públicas frente ao 

movimento da inclusão social e da educação inclusiva com a inserção de novos 

documentos legais para atuarem na transformação do desejo de uma escola inclusiva, no 

sentido de atender a todos com o mesmo direito: de se ter acesso à educação. Temos, 

como origens destes documentos, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, aprovada pela ONU em 1948 após a segunda guerra mundial que foi o início 

das inquietações sociais.  
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Pela primeira vez no Brasil esta legalidade aos direitos das pessoas com 

deficiência se fala em questões de direitos dos excepcionais por meio da LDB nº 

4024/61. Em seguida, na LDB nº 5692/71 o atendimento aos alunos com deficiência 

física e mental é mencionado na rede regular de ensino de forma preferencial.  A Carta 

Magna denominada Constituição Federal em 1988 reforça a necessidade do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) garantido às pessoas com deficiência, a 

ser ofertado, de forma também preferencial no ensino regular. E a LDB nº 9394/96 

como desdobramento do expresso na Constituição de 1988, considera que a educação 

deixa de ser um privilégio de grupos com o poder econômico e político, sendo tomada 

como um direito de todos.  

A educação, a partir do momento que é tomada como direito de todos, 

configura-se para todos os cidadãos que são, entre eles, as pessoas com deficiência. A 

Constituição Federal com o discurso da universalização do acesso de todos à escola, 

com a justificativa de promover a equidade social através da educação, iniciou uma 

série de reformas no sistema educacional brasileiro. 

 

A Constituição de 88 celebrou o direito de todas as pessoas com deficiência à 

educação e acrescentou às pessoas com deficiência o direito ao atendimento 

educacional especializado. Em nosso ordenamento Jurídico, esse atendimento 

existe para complementar e não para substituir o ensino escolar comum e 

para que os alunos com deficiência tenham acesso e frequência à 

escolaridade, em escolas comuns (MANTOAN, 2010, p. 06). 

 

Para a autora, tratar a deficiência no contexto da diferença e ofertar o AEE para 

os estudantes com deficiência não é uma situação de discriminação, uma vez que o AEE 

é um serviço da Educação Especial que visa atender as necessidades básicas dos alunos 

na tentativa de remover obstáculos que impeçam estes alunos de ter acesso ao saber 

escolarizado. 

Está expresso no Artigo 208 que é dever do Estado a oferta da educação básica a 

todos, e a garantia de AEE aos estudantes da Educação Especial “preferencialmente” no 

ensino regular. A palavra preferencialmente está em destaque justamente por abordar 

em sua interpretação uma possibilidade de não se poder cumprir o que se refere o artigo, 

expandindo-se no campo da exceção à regra o que é de fato para ser executado mediante 

à legislação.  
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Batista e Mantoan (2006, p.09), argumentam o uso desta palavra, fazendo jus a 

um documento publicado pelo MEC, na defesa de que: 

 

[...] o “preferencialmente” na rede regular de ensino significa que esse 

atendimento deve acontecer prioritariamente nas unidades escolares, sejam 

elas comuns ou especiais, devidamente autorizadas e regidas pela nossa lei 

educacional. A Constituição admite ainda que o atendimento educacional 

especializado pode ser oferecido fora da rede regular de ensino, já que é um 

complemento e não um substitutivo do ensino ministrado na escola comum 

para todos os alunos; [...].   

 

Pode-se entender que a afirmação das autoras ao que está sendo legitimado na 

Constituição Federal se relativiza na relação de poder da palavra “preferencialmente”, 

com o contexto da legitimação dos fatos para a inclusão de acesso ao saber a este grupo 

minoritário na escola. Ou seja, a palavra “preferencialmente” pode ser estigmatizada 

como uma brecha de segregação aos estudantes público da educação especial.  

Se a educação especial é reconhecida na Constituição Federal e a oferta de um 

de seus serviços é mantida, para os estudantes que dele necessitam para ter suporte ao 

acesso do saber na escola, torná-lo preferencial na rede regular de ensino é possibilitar 

segregá-lo em outras instituições de educação especial que não atenda a esta rede de 

ensino e se permita limitar o convívio com demais estudantes e  o acesso ao saber da 

escola comum, negando o que de fato poderia ser a inclusão, fazer parte do contexto 

escolar dito para todos, uma vez que o AEE é um serviço que auxilia o estudante com 

deficiência a ter melhores condições de se desenvolver para que na sala de ensino 

regular ele consiga ter êxito no processo de escolarização. 

Também no artigo 54 da Lei nº. 8.069/90 (Estatuto da criança e do adolescente-

ECA) há o reforço no inciso III de que o Estado deve oferecer às crianças com 

deficiência o AEE, de “preferência”, na rede regular de ensino. Ainda em seu artigo 55, 

o ECA apresenta   que "os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus 

filhos ou pupilos na rede regular de ensino” (BRASIL, 1990). No sentido de que o AEE 

é um recurso para que os estudantes atendidos pela educação especial possam ter 

melhores condições no processo de inclusão escolar e no seu desenvolvimento, mais 

uma vez segue o discurso de relativismo no campo da inclusão, que é posto como 

verdade. Conforme temos nos estudos de Foucault, o discurso tomou cuidado para que: 
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[...]aparecesse apenas como um certo aporte entre pensar e falar; seria um 

pensamento revestido de seus signos e tornado visível pelas palavras, ou, 

inversamente, seriam as estruturas mesmas da língua postas em jogo e 

produzindo um efeito de sentido (FOUCAULT, 1996, p. 46). 

 

No setor educacional foi a partir da década de 90 que a realidade no contexto de 

reformas de Estado no Brasil ganhou forças, contemplando o discurso econômico 

surgindo como possibilidade de soluções técnicas e politicamente definidas para a 

resolução da ineficiência administrativa do setor público, atingindo desta forma o 

contexto educacional. Foi a era emergente do neoliberalismo
3
 no Brasil. 

Numa perspectiva de reforma de estado, as transformações no contexto 

educacional a ótica  do discurso da inclusão ancorado pelos princípios do programa 

neoliberal no Brasil é necessário “discutir o contexto político que levou aos marcos 

legais do movimento da educação inclusiva que direcionaram a educação especial, 

enquanto modalidade de ensino no país” (SILVA. 2016, p. 1153). 

 Para os defensores do neoliberalismo as políticas públicas implicam em 

intervenções do Estado com o propósito de regulação dos desequilíbrios ocasionados 

pelo desenvolvimento do acúmulo de capital e são, para os neoliberais, um dos grandes 

problemas para o desenvolvimento do mercado. No contexto   político dos anos de 1990 

do século XX   as mudanças no campo educacional surgem e com elas a necessidade 

das políticas de inclusão social.  

Oriundas de movimentos sociais, as políticas de inclusão são revestidas de um 

discurso inclusivo pela minoria social marginalizada e por discurso emancipador. As 

políticas de inclusão são discursos que estão a serviço do mercado capitalista que 

                                                           
3 O neoliberalismo surgiu logo após a II Guerra Mundial na região europeia e no continente norte 

americano, regiões estas com pleno poder do capitalismo e é entendido como um fenômeno que se 

distingue do liberalismo clássico, conforme afirma Anderson (1995). Compreende ao entusiasmo de 

mercado como agente das esferas do poder econômico com a mínima intervenção estatal, pois na vertente 

do neoliberalismo a ação do Estado não tem eficácia na estrutura sócio econômica. Com a crise do 

modelo de economia do período pós-guerra no início da década de 70, o capitalismo sofre uma crise 

mundial o que passa a dar força para o ideário neoliberal. E é no final da década de 70 na Inglaterra com o 

governo de  Thatcher que o programa do neoliberalismo é exercido num país de forte poder capitalista. A 

partir da década de 80 os Estados Unidos também aderiram à prática neoliberal, no entanto, com uma 

conduta distinta do governo inglês. 
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necessita de consumidores e de cidadãos que tenham direitos iguais para atuação do 

mercado de trabalho, nas questões sociais e no âmbito educacional. 

Os movimentos sociais dos ditos “marginalizados” ou, a minoria que sofre a 

exclusão, por não fazer parte de, são ancorados pelo desejo de se fazer parte, de se sentir 

dentro do mesmo complexo social e nele exercer as mesmas condições dos demais que 

fazem parte dele. Assim, os “excluídos” sociais são motivados, por um discurso de 

inclusão, para se ter os direitos iguais aos demais já atuantes na padronização da 

normalidade social.  

Os interesses de se fortalecer este discurso no seio do capitalismo estão 

ancorados na percepção das condições do   direitos sociais sem manifestações explícitas 

nas diferenças entres os cidadãos, por quaisquer que sejam estas diferenças, e no fato de 

encontrar neste discurso o poder de dominar, de alienar tais grupos sociais 

marginalizados, iludidos com a concepção de poder adquirida pelo discurso da inclusão.  

A Conferência Mundial Sobre Educação para Todos ocorrida na Tailândia em 

1990,  que emitiu a Declaração Mundial de Educação Para Todos, não teve como 

objetivo focar na Educação Especial, mas alguns objetivos da  Declaração  beneficiaram 

as pessoas com deficiência, uma vez que em vários países foi possível direcionar as 

reformas educacionais com o que continha na Declaração como a satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem, adequação do ambiente  escolar para 

aprendizagem, universalização do acesso educacional e expansão da política de 

educação para todos, possibilitando, por sua vez, repensar na prática de inclusão em 

todos os aspectos, sejam eles sociais, econômicos, étnicos-raciais, culturais, por 

exemplo, apresentamos o artigo 3º em seu inciso V, que evidencia que: 

 

[...] as necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras
4
 de 

deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que 

garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer 

tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo (UNESCO, 

1998. p. 04). 

 

                                                           
4
A expressão “pessoa portadora de deficiência” não deve ser utilizada para caracterizar uma pessoa que 

tenha algum tipo de deficiência. A fonte é de data anterior à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, da Organização das Nações Unidas (ONU), em que o Brasil, por meio do Decreto Legislativo 

nº 186/2008, a ratificou. A pessoa não “porta” uma deficiência, ela é uma pessoa com deficiência. 
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Os interesses políticos e econômicos das organizações internacionais que 

financiaram   a conferência   são refletidos no destaque apresentado no documento à 

igualdade de acesso ao saber escolarizado para as pessoas público da educação especial.  

Tais interesses interferiram na educação brasileira, diretamente na organização 

educacional e nos projetos pedagógicos, pois o governo brasileiro aliado ao modelo 

político do neoliberalismo abriu as portas ao mercado internacional, na era chamada 

globalização
5
, abrigando, no campo educacional, os mesmos princípios que subsidiam a 

política e a economia no sistema capitalista.  

O contexto da educação escolar pública passa por novos debates no intuito de ter 

estas novas demandas neste novo cenário do mercado mundial: qualificações do 

trabalhador e novo perfil de cidadão. Novas reformas educacionais visando “qualidade" 

da educação   no âmbito dos sistemas financeiros mundiais e, também, da Organização 

das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO
6
), Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF
7
), e do Banco Mundial (BM) passaram a ter o apoio 

dos dirigentes brasileiros. Uma nova concepção da educação pública se consolida na 

perspectiva de ser a solução para   problemas sociais e econômicos para o Estado, 

priorizando o ensino fundamental e a defesa da relativização dos deveres estatais, com o 

discurso de que a educação é uma responsabilidade de todos os setores sociais (NEVES, 

2010; PINTO, 2002). 

Para cumprimento das decisões contidas na Declaração Mundial de Educação 

Para Todos, o Ministério da Educação e Cultura após a conferência na Tailândia, 

organizou um documento com metas para serem cumpridas duração em 10 anos (1993 a 

2003), no sentido de proporcionar melhorias na educação básica do país, denominado 

Plano Decenal de Educação que tinha entre outros objetivos satisfazer as necessidades 

básicas de aprendizagens dos alunos bem como favorecer um ambiente adequado de 

aprendizagem (MEC/SEF, 1993). Porém, foi um plano de cunho quase que fidedigno ao 

da Declaração de Jomtien, sem muitas considerações para a Educação Especial. 

                                                           
5
Entendida como uma visão neoliberal no sentido do livre comércio e livre mercado a globalização surge 

associada a uma revolução tecnológica. 
6
 No idioma inglês UNESCO significa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

7
 No idioma inglês UNICEF significa United Nations Children's Fund, 
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Como agenciador das políticas educacionais dos países que se articulam com as 

ponderações do mercado mundial sobre as frestas do capitalismo com o modelo político 

do neoliberalismo, o BM exerceu influência na aprovação do Plano Decenal de 

Educação1993-2003 no Brasil. Buscava-se a adequação das pessoas para o modelo 

econômico majoritário, logo tornava-se de suma importância o desenvolvimento de 

ações que atuassem diretamente na definição do tipo de consumidor que cada uma delas 

se tornaria. Para as pessoas com deficiência, era necessário se pensar em políticas que as 

reposicionassem na atividade capitalista, produzindo e se fazendo consumir os produtos 

ofertados pelo mercado. 

Como marco central da educação especial a Conferência Mundial de Educação 

Especial em 1994 na Espanha, constituiu a Declaração de Salamanca que proporcionou 

diretrizes para que os estados-membros das Nações Unidas constituírem suas políticas 

públicas voltadas para as pessoas com deficiência
8
 no contexto escolar. O referido 

documento   é considerado “a magna carta de mudança de paradigma da escola 

integrativa para uma educação inclusiva” (SILVA; MIRANDA, 2012). 

A Declaração de Salamanca tende a ser reprodutora dos princípios neoliberais 

quando afirma que todos os estudantes têm direitos iguais mesmo que tenham condições 

individuais diferentes,  embora este documento  tenha sido uma abertura para se romper 

com a inflexibilidade dos sistemas de ensino para se adaptarem às diferenças das 

pessoas, sejam elas público alvo da educação especial ou não, Delega às escolas a 

responsabilidade de promover a inclusão ao considerar o esforço dos professores, das 

famílias e do serviço de voluntariado.  

Como influência na formulação de políticas públicas de educação inclusiva no 

Brasil, a  Declaração de Salamanca  foi a base para a publicação  no ano de 1994, da 

Política Nacional de Educação Especial, documento este que não contribuiu com 

transformações mais efetivas nas práticas de inclusão e valorização das diferenças 

humanas, ao contrário, reforçou ao campo da educação especial este papel da inclusão 

educacional. 

                                                           
8
 No caso, a terminologia utilizada para definir este público no documento é pessoas com   “necessidades 

educacionais especiais”. 
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No Brasil a consolidação do discurso da educação inclusiva atendendo às 

pessoas com deficiência ganhou espaço na publicação da LDB nº 9394/96
9
, sendo o 

capítulo V destinado à modalidade da Educação Especial, voltada para a formação do 

sujeito na sua prática cidadã e ao direito à educação do ensino regular, mantendo o AEE 

na condição de “preferencialmente” na rede regular de ensino, conforme redação do seu 

Artigo 58, sem ferir a Constituição Federal, como afirmado anteriormente.  

Neste sentido, a LDB acrescentou o direito aos serviços de apoio especializados 

para o atendimento das especificidades dos alunos com deficiência, como também a 

possiblidade da existência de salas especiais fora da classe comum para o atendimento a 

este público.  Os artigos 58 e 59 reforçam as questões das especificidades de 

atendimento aos alunos com deficiência, TGD ou altas habilidades/superdotação para 

uma postura de inciativa inclusiva. 

No artigo 59, no entanto, determina que: 

  

[...] os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

 I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades” (BRASIL, 1996, p. 40) 

 

Polemizando o inciso I, ao permitir organizações específicas de currículos, não 

estaria propondo uma proposta pedagógica de forma segregada proporcionando uma 

educação distinta dos demais estudantes? É preciso compreender que não se trata de 

diferenciar para minimizar e discriminar, mas para reconhecer as suas diferenças e neste 

mecanismo atender as especificidades para garantir que estes tenham a possibilidade de 

ter o acesso ao conhecimento estabelecida, pois esta não viria na “igualdade” de 

condições, mas o faz por meio do reconhecimento da diferença entre as pessoas. 

A LBD demonstra mais uma vez seu cunho de caráter neoliberal quando no 

mesmo artigo, inciso IV, utiliza a expressão “trabalho competitivo”, pois embora a Lei 

favoreça o ingresso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, não garante 

                                                           
9
 A LDB nº 9394/96 foi aprovada e sancionada Lei no Governo de FHC. Foi um projeto que substituiu 

projeto original fruto de discussões entre educadores e movimentos sociais. O MEC articulou as 

mudanças de forma interna, sem proporcionar discussões ao anseio público, mas foi o senador Darcy 

Ribeiro o seu patrono na Câmara. Não houve veto presidencial para sua aprovação, o que de fato 

comprova sua articulação e sintonia com as bases de lideranças do governo (PINTO, 2002). 
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por parte das empresas a forma de como as mesmas devem permanecer, como deve ser 

sua capacitação e quem deve oferecê-la. Ao contrário, se expressa à culminância da 

capacidade individual, da meritocracia, ainda que estimulada em Lei a admissão de 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho, não lhe são garantidas sua 

permanência. Assim também o é no campo educacional. 

É importante refletir sobre estas questões, já que as políticas educacionais que 

surgem a partir dessa legislação educacional e trabalhista, trata a inserção na educação 

superior e na pós-graduação, como os parâmetros do mercado de trabalho, 

principalmente no caso do setor público, vinculados a reserva de vagas, cotas. Assim, o 

corte de destinação social já ocorre nesta fase.  

O fato acima se reforça na concepção de Silva (2012), que defende a existência 

de uma utopia na crença de que as minorias excluídas podem ser inseridas de forma 

igualitária de condições no mercado de trabalho e na vida social. Segundo a autora, é 

criada no sujeito a utopia de condições de acesso ao mercado de trabalho pelo acesso à 

escolarização. Ao que nos conferem os princípios neoliberais, são estes sujeitos com 

todas suas diferenças e dificuldades que cabem buscar a sua ascensão social. 

Concluindo, as políticas de inclusão estão envolvidas por discursos sustentados 

por ideais neoliberais, que visam atender às demandas de um mercado capitalista, 

absorvendo a população no contingente educacional para as demandas deste mercado, 

para a produção da mão de obra e para a manutenção das intenções dos grandes órgãos 

mantenedores do capitalismo como guia das produções de tais políticas. Desta forma, as 

pessoas com deficiência são alcançadas pelas políticas públicas de inclusão por meio da 

Educação Especial, a fim de propagarem de forma materializada o discurso de incluir a 

todos no acesso à educação, para desta forma, tornarem-se sujeitos atuantes e 

consumidores deste discurso. 

Ao longo dos discursos de documentos legais que propiciaram até então, o 

discurso da inclusão nos moldes de uma sociedade capitalista neoliberal, temos como 

concepção deste discurso como um “conjunto regular de fatos linguísticos em 

determinado nível, e polêmicos e estratégicos em outro” (FOUCAULT, 2013, p.19), 

pois conforme são os interesses dominantes de tais políticas, o discurso da inclusão 

tende a atender tais interesses, sendo estrategicamente elaborados para este fim. O 
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discurso da inclusão surge para inserir as pessoas com deficiência no ciclo vicioso do 

capitalismo, a fim de torna-las pessoas produtivas, no seio de uma competitividade, do 

domínio da meritocracia e do mercado de trabalho. 
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Resumo:  

O direito ao Atendimento Educacional Especializado é garantido, pela legislação 

brasileira, aos alunos com altas habilidades/superdotação. Para que tenham acesso a 

esse atendimento é necessário que tenham sido identificados e encaminhados, o que 

demanda dos professores o compromisso e o conhecimento requeridos para a realização 

desse processo. O uso de instrumentos para a identificação é recomendado, pois ajuda a 

organizar e sistematizar o trabalho. Listas de características observáveis facilitam e 

orientam as atividades dos professores. Neste texto é apresentada a pesquisa 

bibliográfica dos instrumentos apresentados nas publicações do MEC/SECADI, dentre 

os quais foram destacados os seguintes: Formulário para a identificação da 

superdotação, Lista de indicadores de superdotação, Escala para Avaliação das 

Características Comportamentais de Alunos com Habilidades Superiores – Revisada, 

Indicadores de observação em sala de aula, Teste Torrance do Pensamento Criativo e 

Questionário preliminar de triagem de superdotados. Verificou-se que os instrumentos 

fornecem subsídios para que os professores possam se considerar aptos a apontarem os 

indicadores de altas habilidades/superdotação de seus alunos. Cabe o registro de que no 

material analisado poderiam haver mais orientações práticas para a interpretação dos 

dados obtidos pelo uso dos instrumentos, de modo a facilitar o diagnóstico pelo 

professor.  

 

Palavras-chave: Educação Especial, Altas Habilidades, Superdotação. 

 

A legislação brasileira estabelece o direito ao Atendimento Educacional 

Especializado para os alunos com altas habilidades/superdotação, para que tenham 

maiores oportunidades de desenvolverem seus talentos, competências e habilidades. 

Conforme o art. 4º da Lei 9.394/1996, o atendimento educacional gratuito aos 

educandos com altas habilidades ou superdotação está entre os deveres do Estado com a 

educação escolar pública (BRASIL, 1996).  

Para que o atendimento ocorra é necessário que esses alunos sejam identificados 

e encaminhados, e isso requer o uso de procedimentos e instrumentos para a avaliação 

diagnóstica. Para tanto, é relevante que os professores conheçam o processo de 

mailto:guaciraqm@hotmail.com
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identificação e estejam aptos para realizar as atividades envolvidas. É certo que pela 

convivência os professores conhecem as características de seus alunos, no entanto, para 

que possam verificar neles indicadores de altas habilidades/superdotação precisam 

conhecer as características das pessoas assim identificadas. Mesmo que estejam aptos a 

estabelecerem uma rotina deliberada de observação, o uso de instrumentos os auxilia a 

realizar o trabalho de forma orientada e sistematizada.    

Neste texto são apresentados alguns instrumentos para a identificação das altas 

habilidades/superdotação que foram verificados nas publicações do Ministério da 

Educação - MEC, em sua Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão - SECADI. O portal do MEC apresenta quatro volumes com 

orientações didático-pedagógicas formuladas pelas especialistas Virgolim (2007) e 

Guimarães e Ourofino (2007). Outra publicação do MEC, que foi objeto desta pesquisa 

bibliográfica, faz parte da coleção “Saberes e Práticas da Inclusão”, produzida e 

divulgada pela extinta Secretaria de Educação Especial - SEESP, em 2006.   

De acordo com as Diretrizes Gerais para o Atendimento Educacional aos Alunos 

com Altas Habilidades/Superdotação - AH/SD, estabelecidas em 1995 pela Secretaria 

de Educação Especial do Ministério da Educação e Desporto, é requerida a observação 

sistemática do comportamento e desempenho do aluno para que sejam apontados os 

indicadores de AH/SD. Esse documento (p. 17) define as pessoas com altas 

habilidades/superdotação como sendo aquelas que apresentam um conjunto de “traços 

consistentemente superiores” quando comparadas à média de uma população 

caracterizada, por exemplo, pela mesma idade ou série escolar. Esses traços, verificados 

com base em sua frequência e duração, são aqueles que permanecem de forma 

consistente nos comportamentos da pessoa, podendo ser registrados em épocas 

diferentes e situações semelhantes. 

A Resolução CNE/SEB nº 2/2001, do Conselho Nacional de Educação/Câmara 

de Educação Básica do Ministério da Educação, institui as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica e, em seu art. 5, considera que alunos com altas 

habilidades/superdotação são aqueles que apresentam “grande facilidade de 

aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes 

(p. 2)”. 
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No documento que norteia a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, de janeiro de 2008, encontra-se que:  

 

Estudantes com altas habilidades/superdotação demonstram potencial 

elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: 

intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de 

apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização 

de tarefas em áreas de seu interesse (BRASIL, 2008, p. 11). 

 

As altas habilidades dos alunos podem não estar ainda desenvolvidas, e são 

identificadas também com base no potencial que apresentam. Ainda que não estejam 

aptas ou credenciadas para aplicar diagnósticos psicopedagógicos, que são prerrogativa 

dos profissionais especializados, todas as pessoas conseguem discernir quem se destaca 

por aquilo que produz, ou tem condições de observar comportamentos diferenciados. É 

preciso, para dar oportunidade de acesso ao atendimento educacional especializado para 

os alunos com indicadores de AH/SD, que todos os envolvidos com esses alunos 

assumam uma parcela de responsabilidade por identificá-los. Esse processo envolve a 

compreensão de comportamentos, a observação de características individuais e o uso de 

fontes e recursos variados que auxiliem no trabalho:  

 

Novamente, podemos reiterar que definir se alguém tem altas habilidades ou 

não depende da compreensão de seus comportamentos, situados no contexto 

do qual provêm, e da análise cuidadosa e detalhada das configurações das 

capacidades que caracterizam cada pessoa. Esses comportamentos podem ser 

avaliados em conjunto por meio de: observação direta do comportamento; 

avaliação do desempenho; escalas de características; questionários; 

entrevistas, ou conversas (profundas, prolongadas) com a própria pessoa, 

com a família, com os professores; testes, desde que usados mais como 

metáforas da vida real do que em busca de resultados numéricos absolutos 

(CUPERTINO, 2008, p. 25). 

 

A Nota Técnica nº 04 do MEC/SECADI/DPEE
10

 informa que não é necessário o 

laudo ou diagnóstico clínico para que o aluno AH/SD seja encaminhado para o 

Atendimento Educacional Especializado - AEE, pois esta exigência “denotaria 

imposição de barreiras ao seu acesso aos sistemas de ensino, configurando-se em 

discriminação e cerceamento de direito” (MEC/SECADI/DPEE, 2014, p. 3). 

                                                           
10  Ministério da Educação; Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão; 

Diretoria de Políticas de Educação Especial - MEC/SECADI/DPEE. 
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Dentre as estratégias para a identificação de alunos AH/SD, Virgolim (2007, p. 

58-62) destaca as seguintes: nomeação por professores, indicadores de criatividade, 

nomeação por pais, nomeação por colegas, autonomeação, nomeações especiais, 

avaliação de produtos, escalas de características e listas de nomeação e nomeação pela 

motivação do aluno. O uso de diversas estratégias proporciona maior segurança ao 

processo e confere credibilidade.  

Reafirmando que o objetivo de se identificar alunos AH/SD é proporcionar-lhes 

condições de se desenvolverem, Virgolim (2007) alerta que a seleção dos instrumentos 

de identificação precisa estar de acordo com o conceito de altas habilidades que é 

adotado e os tipos de talentos ou habilidades que serão contemplados nos programas de 

atendimento, levando em consideração os conteúdos e objetivos propostos pelo 

programa:  

 

Por exemplo, se o programa utiliza a definição brasileira de 1994, e pretende 

atender a todas as áreas citadas, deverá então oferecer instrumentos 

adequados para a identificação do talento em artes visuais, cênicas, música, 

esportes, criatividade e liderança, além do talento acadêmico (VIRGOLIM, 

2007, p. 57). 

 

Dentre os instrumentos pesquisados nas publicações do MEC/SECADI foram 

destacados os seguintes: Formulário para a identificação da superdotação, Lista de 

indicadores de superdotação, Escala para Avaliação das Características 

Comportamentais de Alunos com Habilidades Superiores – Revisada, Indicadores de 

observação em sala de aula, Teste Torrance do Pensamento Criativo e Questionário 

preliminar de triagem de superdotados. 

O Formulário para identificação da superdotação apresenta uma lista de 

comportamentos a serem observados pelos professores. De acordo com Virgolim (2007, 

p. 44), a lista de comportamentos a serem observados foi desenvolvida por Galbraith e 

Delisle em 1996. O procedimento solicita que os professores leiam o formulário e 

anotem, em associação livre e de forma rápida, os nomes dos alunos que apresentam as 

características listadas. É possível que se encontre mais de um aluno em cada descrição 

e, neste caso, pode ser anotado o nome de mais de um aluno. Também é admissível que 

um mesmo aluno não apresente todos os comportamentos que constam da lista, ou que 
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não existam alunos que demostrem determinado comportamento. Não é necessário 

preencher todas as linhas. Mais importante, para a identificação do aluno AH/SD, não é 

que ele apresente todas as características que constam do formulário. O relevante é que 

o aluno exiba muitos desses comportamentos de forma consistente. Este formulário 

baseia-se, portanto, no método de “nomeação por professores”. Apresenta aspectos 

comportamentais dos alunos, tais como originalidade, flexibilidade, adaptabilidade, 

independência, persistência, sensibilidade e senso de humor. Destaca, ainda, a 

capacidade de aprender fácil e rapidamente, a posse de um amplo repertório de 

informações e conhecimentos, vocabulário fluente e facilidade de argumentação. O uso 

do formulário pelos professores contribui para o trabalho de identificação por apresentar 

uma lista de comportamentos observáveis e, segundo Virgolim (2007), auxilia os 

professores a “desenvolverem um olhar sensível para a identificação dos talentos e das 

altas habilidades em sala de aula” (p. 44). 

A Lista de indicadores de superdotação é, também, um instrumento para 

“nomeação por professores”. De acordo com Guimarães e Ourofino (2007, p. 57), essa 

lista foi elaborada por Delou em 1987 com o objetivo de fornecer parâmetros para que o 

professor observe os alunos em sala de aula. O documento do MEC não apresenta a lista 

completa de indicadores que foi desenvolvida por Delou, e traz somente alguns 

exemplos desses indicadores. É possível verificar, nas referências do artigo de 

Guimarães e Ourofino (2007), que a lista faz parte da Dissertação de Mestrado 

apresentada por Delou em 1987 sob o título “Identificação de superdotados: uma 

alternativa para a sistematização da observação de professores em sala de aula”. No 

artigo publicado por Delou em 2014 encontram-se dois documentos denominados 

“Lista básica de indicadores de superdotação”, e o que as diferencia é que uma se 

destina a ser utilizada de forma grupal e a outra de forma individual pelo professor. A 

lista a ser usada de forma grupal utiliza o método de nomeação por aluno. O documento 

oferece uma lista de comportamentos observáveis e características comportamentais 

para que os professores se lembrem dos alunos anotem os nomes na lista. O trabalho 

realizado de forma grupal serve para observações gerais da turma como um todo, 

evitando que o professor nomeie somente os alunos que já destacavam:  
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Serve para quebrar o preconceito inicial, expresso em falas como: “na minha 

turma ninguém é superdotado”. Serve, também, para uma turma que tem um 

aluno já reconhecido por sua alta competência acadêmica, evitando que o 

professor só consiga fazer a avaliação deste, esquecendo-se dos demais 

alunos, que sempre apresentam alguma característica interessante, mas que 

por algum motivo não nos chamou a atenção (DELOU, 2014, p. 3). 

 

O documento que apresenta a lista a ser utilizada de forma individual constitui 

uma ficha para aluno na qual, além da observação das características, será anotada a 

frequência e a consistência de cada característica analisada. Trata-se de uma escala do 

tipo Likert, onde são assinaladas as observações para cada aluno por meio da escolha de 

alternativas com base no grau de concordância a uma afirmação (“nunca”, “às vezes”, 

“sempre”). Por meio da tabulação dos resultados das características comportamentais é 

possível definir a maior área de concentração da característica de cada aluno: 

inteligência geral, pensamento criador, capacidade de liderança ou capacidade 

psicomotora. 

A Escala para avaliação das características comportamentais de alunos com 

habilidades superiores - revisada, é utilizada para que os professores verifiquem a 

frequência de determinados comportamentos do aluno e avaliem quesitos como a 

aprendizagem, criatividade, motivação e liderança. De acordo com Guimarães e 

Ourofino (2007), essa escala foi desenvolvida por Renzulli, Smith, White, Callahan, 

Hartman e Westberg no ano 2000. Trata-se de mais um instrumento a ser adotado para a 

“nomeação por professores”, e o formulário não está disponível nessa publicação do 

MEC, no artigo de Guimarães e Ourofino (2007). Com base em Virgolim (2014, p. 590) 

é possível compreender que o uso da escala requer prévia autorização dos autores. Pelo 

que se pode verificar em uma versão não-reprodutível dessa Escala, que se encontra na 

internet
11

, a mesma é um instrumento para “nomeação por professores”, que adota uma 

tabela do tipo likert, com seis opções que são graduadas entre “nunca” e “sempre”. Uma 

vez que é requerida a prévia autorização para o seu uso, acredita-se que esse 

instrumento, embora ofereça informações e colabore para a formação de professores, é 

de pouca viabilidade para uso na sala de aula.  

                                                           
11 Scales for Rating the Behavioral Characteristics os Superior Studentes (Renzulli Scales). 2013. 

Disponível em https://gifted.education.uconn.edu/wp-content/uploads/sites/612/2014/08/Scales-for-

Rating-the-Behvioral-Characteristics-of-Superior-Students.pdf . Acesso em 29 out. 2018. 
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Os Indicadores de observação em sala de aula, citados nas publicações do 

MEC, no artigo de Guimarães e Ourofino (2007) e no volume do MEC/SEESP (2006), 

foram desenvolvidos por Guenther e apresentam uma série de características a serem 

observadas pelo professor para verificação dos indicadores de dotação e talento dos 

alunos. Com base nas características das áreas nos quais se destacam, listadas no 

documento, o professor nomeia dois alunos de sua turma. São as seguintes áreas de 

domínio: inteligência, criatividade, capacidade sócio-afetiva e capacidade física. O 

MEC/SEESP (2006, p. 24-25) apresenta 26 desses indicadores. Uma lista mais recente 

de indicadores, com 31 indicadores, bem como a forma de sintetizar e interpretar os 

dados, foi encontrada no documento da Metodologia CEDET - Centro para 

Desenvolvimento do Potencial e Talento. Trata-se de um guia para auxiliar os 

professores a procederem e organizarem os dados da observação sistemática que é 

realizada com base nos indicadores. De acordo com Guenther (2011, p. 83), “um 

objetivo do projeto pedagógico do CEDET é eliminar a distância entre o que se sabe - e 

o que se faz no trabalho educacional com alunos dotados e talentosos”.  

O Teste Torrance do pensamento criativo foi elaborado por Torrance para a 

avaliação da produção criativa do aluno: “O objetivo do teste, utilizado em diversos 

países, é avaliar dimensões relacionadas ao processo criativo por meio da produção 

criativa expressa de forma verbal e figurativa” (Guimarães e Ourofino, 2007, p. 59). As 

autoras destacam características criativas a serem avaliadas: capacidade de gerar ideias 

e soluções com fluência e elaboração, flexibilidade e originalidade. Em 2006, uma 

versão brasileira desse teste foi desenvolvida e validada por Wechsler. Embora existam 

críticas sobre a validade de predição desse teste de criatividade, Weschler (2004) 

defende que é possível confiar nas medidas de criatividade do Teste Torrance em sua 

aplicação no nosso país. Cabe registrar que esse teste é prerrogativa dos psicólogos e 

sua aquisição somente é possível mediante a apresentação de documento de 

comprovação profissional. 

O Questionário preliminar de triagem de superdotados é utilizado no processo 

de sondagem inicial para a observação das características gerais do aluno. Trata-se de 

uma ficha individual na qual o professor assinala, dentre as características listadas, 

aquelas que foram observadas (MEC/SEESP, 2006). São características como: 
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capacidade de aprender, fluência verbal, raciocínio lógico, criatividade, senso crítico e 

persistência. As instruções orientam a observar o aluno em situações variadas e 

registrar, dentre as 38 alternativas disponíveis, aquelas que representam as 

características do aluno que foram verificadas. O material do MEC/SEESP (2006) 

apresenta o modelo de Questionário, e indica que o instrumento é útil “para que o 

professor selecione desempenhos que considera superiores a todos os seus alunos e 

então identifique quais alunos consistentemente manifestam características específicas 

da superdotação” (p. 23). 

Observa-se que os instrumentos descritos nas publicações do MEC/SECADI 

e/ou MEC/SEESP apresentam uma considerável gama de características observáveis 

para a verificação de identificadores de altas habilidades/superdotação nos alunos, e 

representam uma rica fonte de informações para o trabalho de identificação, sobretudo 

pelos professores, haja vista que a maioria dos instrumentos se refere à “nomeação pelos 

professores”.  

Delou (2014) relata que para a elaboração da Lista básica de indicadores de 

superdotação foram elencadas, de início, 120 características distribuídas em categorias 

representativas de cada área de concentração discriminada por seus conceitos. Ao final 

do trabalho, 24 características foram eleitas para comporem a lista. É importante 

destacar os aspectos mencionados pela autora, que são resultantes do levantamento de 

opinião entre os 12 especialistas que participaram da produção do instrumento, e que 

dizem respeito à elaboração e utilização de listas de indicadores de AH/SD:  

 

a) significativo grau de discordância entre as opiniões dos especialistas; b) 

que a priorização de características comportamentais é importante e 

necessária, pois nela são selecionados os indicadores de superdotação mais 

comuns e que chamam mais a atenção; c) que as listagens de identificação 

disponíveis diferem entre si em relação aos tipos de superdotação avaliados e 

a linguagem empregada, o que dificulta o trabalho do professor que, por 

vezes, precisa usar mais de um instrumento ou não compreende totalmente as 

características apresentadas; d) que cada aluno de altas 

habilidades/superdotado apresenta um leque variado de características, que 

muda de acordo com variáveis diversas, relativas a fatores genéticos, 

estimulação ambiental e com a forma pela qual combina estas variáveis 

(DELOU, 2014, p. 3).  

  

É preciso considerar esses relatos na orientação da prática pelos professores. 

Relaciona-se, à luz do que está escrito, que o uso de fontes variadas e instrumentos 
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diversificados possibilitam mais acertos na identificação de alunos com altas 

habilidades/superdotação; dar prioridade às características comportamentais mais 

comuns facilita o trabalho dos professores; o uso de instrumento simplificado de 

sondagem preliminar auxilia na triagem, evitando que a tarefa se torne onerosa para o 

professor que já possui tantas atividades e responsabilidades; no processo de 

identificação é necessário levar em conta as diferenças individuais e as variáveis que 

interferem no processo de identificação.  

Sobre os instrumentos verificados há de se considerar, ainda, que o Teste de 

Torrance é prerrogativa dos profissionais da Psicologia. Ou seja, o professor pode estar 

apto a verificar indicadores de criatividade, mas não por meio do uso desse instrumento, 

a não ser que tenha formação acadêmica para o trabalho. Outro fator a ser ponderado é 

que o uso da Escala para Avaliação das Características Comportamentais de Alunos 

com Habilidades Superiores – Revisada requer autorização prévia dos autores, e 

entende-se que isto pode dificultar a adoção do instrumento nas escolas públicas, a não 

ser que seja adotado e sustentado de modo institucional. 

 Conclui-se que os instrumentos fornecem subsídios para que os professores 

possam se considerar aptos a apontarem os indicadores de altas 

habilidades/superdotação de seus alunos. Cabe o registro de que no material analisado 

poderiam haver mais orientações práticas para a interpretação dos dados obtidos pelo 

uso dos instrumentos, de modo a facilitar o diagnóstico pelo professor.  

 

Referências  

 

BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em 29 out. 2018. 

 

______. Ministério da Educação. Diretrizes gerais para o atendimento educacional dos 

alunos portadores de Altas Habilidades/ Superdotação e Talentos. Brasília: MEC/ 

SEESP, 1995. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_

obra=27407. Acesso em 29 out. 2018. 

 

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão Diretoria de Políticas de Educação Especial - 

MEC/SECADI/DPEE. Nota Técnica n. 04. 2014. Orientação quanto a documentos 



 

151 
 

comprobatórios de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação no Censo Escolar. Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1589

8-nott04-secadi-dpee-23012014&category_slug=julho-2014-pdf&Itemid=30192. 

Acesso em 29 out. 2018. 

 

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Saberes e práticas 

da inclusão: desenvolvendo competências para o atendimento às necessidades 

educacionais especiais de alunos com altas habilidades/superdotação. 2. ed. / 

coordenação geral SEESP/MEC. - Brasília : MEC/SEESP, 2006. (Série: Saberes e 

práticas da inclusão). Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/altashabilidades.pdf. Acesso em 29 out. 

2018. 

 

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC, 2008. 

Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1669

0-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-

05122014&Itemid=30192. Acesso em 29 out. 2018.   

 

______. Resolução n. 2, de 11 de setembro de 2001. Institui as Diretrizes Nacionais da 

Educação Especial para a Educação Básica. Brasília: Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Básica, 2001. Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf. Acesso em 29 out. 2018. 

 

CUPERTINO, C. M. B. (Org). Um olhar para as altas habilidades: construindo 

caminhos. Secretaria da Educação, CENP/CAPE. São Paulo: FDE, 2008. Disponível em 

www.christinacupertino.com.br/arquivos/Altas_habilidades.pdf. Acesso em 29 out. 

2018. 

 

DELOU, C. M. C. Lista Base de Indicadores de Superdotação: parâmetros para 

observação de alunos em sala de aula. 2014. Disponível em 

http://www.sed.sc.gov.br/documentos/seminario-educacao-inclusiva-para-gestor-

professor-434/andreia-fcee-435/2038-lista-basica-de-indicadores-ahs-cristina-delou-

3786/file. Acesso em 29 out. 2018. 

 

GUENTHER, Z. C. Caminhos para desenvolver potencial e talento. Lavras: Ed. UFLA, 

2011. 220 p. 

 

GUIMARÃES, T. G.; OUROFINO, V. T A. T. Estratégias de identificação do aluno 

com altas habilidades/superdotação. Cap. 4. In: FLEITH, D. S. (org.). A construção de 

práticas educacionais para alunos com altas habilidades/superdotação. V. 1. Brasília: 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2007. Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/altashab2.pdf. Acesso em 29 out. 2018. 

 

http://www.sed.sc.gov.br/documentos/seminario-educacao-inclusiva-para-gestor-professor-434/andreia-fcee-435/2038-lista-basica-de-indicadores-ahs-cristina-delou-3786/file
http://www.sed.sc.gov.br/documentos/seminario-educacao-inclusiva-para-gestor-professor-434/andreia-fcee-435/2038-lista-basica-de-indicadores-ahs-cristina-delou-3786/file
http://www.sed.sc.gov.br/documentos/seminario-educacao-inclusiva-para-gestor-professor-434/andreia-fcee-435/2038-lista-basica-de-indicadores-ahs-cristina-delou-3786/file


 

152 
 

VIRGOLIM, A. M. R. A contribuição dos instrumentos de investigação de Joseph 

Renzulli para a identificação de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação. 

Revista Educação Especial. v. 27. n. 50. p. 581-610. set./dez. 2014. Disponível em 

https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/viewFile/14281/pdf. Acesso em 29 

out. 2018. 

 

______. Altas Habilidades / Superdotação: Encorajando Potenciais. Brasília, DF, 

2007. Disponível em portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/altashab1.pdf. Acesso em 29 

out. 2018. 

 

WECHSLER, S. M. Avaliação da criatividade verbal no contexto brasileiro. Avaliação 

Psicológica [online]. 2004, vol.3, n.1, pp. 21-31. Disponível em 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-

04712004000100003. Acesso em 29 out. 2018. 

https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/viewFile/14281/pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712004000100003
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712004000100003


 

153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPÓSIO 2  

__________________________________________ 

 

Didática e Formação de professores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

154 

 

 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DO BIBLIOTECÁRIO E A 

IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COLABORATIVAS 

 

Rosaine Aparecida Silva Oliveira 

Secretaria Municipal da Educação de Itumbiara/GO 

rosaine.silva@hotmail.com 

 

Juliano Guerra Rocha 

Secretaria Municipal da Educação de Itumbiara/GO  

professorjulianoguerra@gmail.com 

 

Rosimeire Pereira Andrade 

Secretaria Municipal da Educação de Itumbiara/GO 

rosepa22@yahoo.com.br 

 

Resumo:  

No contexto educacional, atualmente, evidencia-se uma notória importância do 

bibliotecário no desenvolvimento das práticas pedagógicas nas escolas. Nesta 

perspectiva, o objetivo do presente estudo consistiu em analisar como a formação 

continuada destinada ao bibliotecário escolar pode contribuir para o aprimoramento de 

práticas pedagógicas colaborativas no âmbito escolar. Salienta-se que, mediante a 

efetivação do processo de investigação científica, apresentamos os resultados da 

pesquisa que ocorreu numa instituição da Rede Municipal de Ensino, no município de 

Itumbiara/GO. Nesse trabalho, realizamos uma reflexão envolvendo a importância da 

biblioteca e do bibliotecário nas escolas, tendo em vista que, a biblioteca pode ser 

apontada como um ambiente acoplado à sala de aula, desde o planejamento até a 

execução de atividades pedagógicas. Ao final, discorremos como a formação continuada 

propiciou resultados positivos nas práticas em toda a escola investigada, o reflexo do 

aprendizado por meio da pesquisa direcionada, instigada pela curiosidade levou os 

alunos ao prazer pelo conhecimento, pela leitura e literatura.       

 

Palavras-chave: bibliotecário; formação continuada; práticas pedagógicas 

colaborativas. 

 

Considerações iniciais  

Este estudo aborda a formação continuada destinada ao bibliotecário como 

contribuição para o aprimoramento de práticas pedagógicas colaborativas no âmbito 

escolar, neste caso, na Rede Municipal de Ensino de Itumbiara – Goiás. Para 

delimitação desta pesquisa, foi escolhida uma escola que denominaremos de “Escola 

A”, ressaltando o trabalho pedagógico do bibliotecário, enquanto educador e 

dinamizador da biblioteca. 

mailto:rosaine.silva@hotmail.com
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No decorrer de vários anos a biblioteca escolar adquiriu representações 

negativas, tanto no contexto pedagógico, quanto no contexto social. Este espaço era 

considerado como um depósito de livros, visto que, quando seus usuários o visitavam 

não era permitido o manuseio, nem contato direto com as obras. Nesta perspectiva, os 

livros eram considerados objetos inatingíveis, devido ao seu status de guarda do 

conhecimento, por este motivo, sua conservação era tão primada pelos bibliotecários. 

Na história das bibliotecas, nota-se que muitos desses espaços eram espécies de 

esconderijos sagrados de obras proibidas e consagradas, acessadas apenas por um grupo 

restrito. Um exemplo notável disso pode ser apontado na biblioteca de Alexandria, 

relatada na obra de Umberto Eco, O nome da Rosa.   

Na história da educação brasileira, a biblioteca começa a ser incorporada no 

âmbito escolar mediante a chegada da família real, no século XIX. Sendo que, no 

período imperial, as escolas de primeiras letras implantadas na Corte receberam livros 

vindos de Portugal que eram organizados em espaços pouco acessíveis aos alunos. Com 

o advento da Escola Nova e do Método Intuitivo, já na República, as bibliotecas 

incorporaram as práticas da escola.  

Embora o surgimento das bibliotecas escolares no período imperial, elas 

começaram a ter valor somente na metade do século XX, por meio das reformas na 

educação brasileira, 

 

[...] os sistemas de ensino só vieram valorizar a criação de bibliotecas 

escolares, com a reforma de ensino, através da Lei 5692/71, que destaca em 

seu objetivo geral a importância do exercício consciente da cidadania, e 

valoriza o estudo da língua nacional, o que requer acesso aos diversos saberes 

proporcionados pela leitura (PONTES, 1998, p. 28-29). 

 

Desde então, em virtude da tradição do uso do livro na escola e da concepção da 

biblioteca, este espaço ficou relegado, deixando de se ter investimentos, tanto na 

melhoria física desses ambientes, como na formação do bibliotecário. Conforme Abreu 

et. al. (2002, não paginado) “[...] a questão dos recursos humanos, [...] configura-se 

como um problema central na organização e no efetivo funcionamento das bibliotecas 

escolares, a exigir definições políticas e administrativas”. 

Portanto, o objetivo geral do presente estudo residiu em analisar como a 
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formação continuada destinada ao bibliotecário escolar pode contribuir para o 

aprimoramento de práticas pedagógicas colaborativas no âmbito escolar.  

A pesquisa se alicerçou quanto à natureza aplicada, de forma qualitativa, 

considerando a análise dos dados de diferentes abordagens, através de uma pesquisa 

exploratória com o objetivo de proporcionar familiaridade com o problema, por meios 

de procedimentos técnicos e bibliográficos. Foram realizadas entrevistas por meio de 

questionários com dois docentes (um atuante na Educação Infantil e outro no Ensino 

Fundamental), um bibliotecário, um Coordenador Pedagógico e um Diretor Escolar. 

Tais entrevistas direcionadas ao público-alvo da pesquisa foram devidamente 

registradas, por meio da elaboração do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – 

TALE e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.  

Torna-se importante frisar que compete à escola propiciar o acesso e o prazer de 

estar em uma biblioteca realizando a ponte entre o leitor e o livro, isto é, somente por 

meio da interação do ambiente de pesquisa e conhecimento da informação torna-se 

possível construir a aprendizagem, uma vez que o conhecimento é adquirido pela leitura 

e pesquisa.  

Neste contexto, as Políticas Públicas voltadas para a formação de pessoas para 

atuação em Biblioteca Escolar são escassas. Outrossim, essa mudança passa dos muros 

da escola, necessitando de investimentos em espaços de leitura, ao mesmo tempo 

incentivo para promoção de cursos de formação inicial e continuada para atuação em 

bibliotecas escolares. 

Corroborando Silva (2003) afirma que a responsabilidade do bibliotecário dentro 

de uma unidade escolar consiste em tornar o espaço dinâmico, coordenando as 

sugestões, ideias e atividades, relacionando-as com todo o contexto escolar e 

discutindo-as coletivamente, aqueles referentes às atividades de processamento técnico, 

levando em consideração, as necessidades informacionais de toda a comunidade escolar.  

 

 

Biblioteca escolar: o papel do bibliotecário  

No que tange ao espaço da biblioteca escolar pode-se referenciar tal espaço 

como fonte do conhecimento, sendo a infraestrutura direcionada à organização de obras 
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científica e literária dentro do ambiente de uma escola. As especificidades de cada 

unidade escolar na oferta do ambiente, isto é, o acesso da sala de livros para com a 

comunidade em geral, depende de cada realidade.  

Neste contexto, a biblioteca escolar se integra ao processo de ensino e 

aprendizagem, como peça de engrenagem, sendo que, o espaço à leitura pode ser 

reinventado por meio de projetos de interação e cooperação entre os docentes e o 

bibliotecário.  

 No tocante a biblioteca escolar, o Manifesto da Unesco (1976, p. 158-163) 

afirma que “biblioteca é a porta de entrada para o conhecimento, fornece as condições 

básicas para o aprendizado permanente, autonomia das decisões e para o 

desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos grupos sociais”. 

Neste sentido, buscando as inovações voltadas ao desempenho das atividades 

dos profissionais que atuam na biblioteca escolar, deve-se atentar ao perfil e a formação 

profissional, para que tal função não seja simplesmente ocupada por qualquer pessoa, 

mas, primeiramente, por um profissional capacitado com formação adequada para 

bibliotecário, ou graduação afim.  

No que se refere ao contexto histórico, denota-se que em 1962, através da Lei nº 

4.084, a profissão de bibliotecário passa a ser reconhecida legalmente, sendo neste 

mesmo ano aprovado o currículo mínimo do curso de Biblioteconomia, considerando-se 

ainda as seguintes entidades representativas: Conselho Federal de Biblioteconomia 

(CFB), que agrega os Conselhos Regionais de Biblioteconomia (CRB); a Federação 

Brasileira de Associações de Bibliotecários (FEBAB), que agrega as Associações 

Estaduais; os Sindicatos; a Lei de nº 12.244 de 24 de maio de 2010, dispõe sobre a 

Universalização das Bibliotecas nas Instituições de Ensino do País, estipulando prazo de 

no máximo de dez anos a universalização das bibliotecas escolares de todo o país, 

respeitando a profissão de Bibliotecário (CASTRO, 2000).    

No contexto da nossa pesquisa, numa consulta às Diretrizes Pedagógicas da 

Rede Municipal de Ensino de Itumbiara/Goiás (ITUMBIARA, 2018) descobrimos que 

qualquer docente do quadro do magistério, pode assumir a função denominada de 

Dinamizador de Biblioteca, desde que o mesmo apresente um projeto de intervenção na 

biblioteca e esteja em constante formação continuada.  
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Contextualizando o estudo  

No tocante à metodologia utilizada para o desenvolvimento do estudo proposto, 

o mesmo foi realizado na “Escola A”, sendo uma unidade escolar que possui 

aproximadamente 800 (oitocentos) alunos matriculados, atendendo as modalidades: 

Educação Infantil; Ensino Fundamental (Anos Iniciais). O município de Itumbiara está 

circunscrito no sul do estado de Goiás, na divisa com o estado de Minas Gerais, com 

105 (cento e cinco) mil habitantes, sendo que, a rede municipal da educação atende 

cerca de 13 (treze) mil alunos. 

Quanto ao campo de atuação da Secretaria Municipal da Educação de 

Itumbiara/GO em relação às Bibliotecas Escolares, esta Secretaria possui na 

Coordenação do Departamento Pedagógico, duas Coordenadoras responsáveis pela 

formação, monitoramento e acompanhamento das ações voltadas para os bibliotecários, 

assim de forma sistêmica os projetos são executados durante o ano, podendo ser 

elencadas novas ações e inovações. Partindo da estratégia de inovação, o referido 

município investe diretamente na formação a partir do diagnóstico do perfil de cada 

profissional, através de uma análise de sua atuação. 

A presente pesquisa fundamentou quanto à natureza aplicada, por meio de 

questionários aplicados, como instrumentos de análise dos resultados, de forma 

qualitativa. A entrevista fez parte integrante do projeto “A Leitura e suas concepções 

históricas e conceituais: perspectivas no campo do letramento informacional, da 

comunicação e comportamento informacional em diferentes instâncias educacionais 

formais e informais” aprovado sob o parecer de número 2.543.521, através da 

elaboração do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE, disponibilizado 

pela Coordenação do Curso de Biblioteconomia – Universidade Federal de Goiás.  

Salienta-se que a análise dos dados foi pautada por meio de um cunho descrito-

interpretativista, visto que, as respostas dos entrevistados foram interpretadas à luz dos 

referenciais teóricos envolvidos no decorrer do estudo.  

Diante dos questionamentos levantados, utilizamos perguntas fechadas e abertas, 

podendo destacar a base de formação de cada docente e a aplicabilidade do 

conhecimento na prática pedagógica e suas vivências.  
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Análise dos dados  

O instrumento de pesquisa utilizado para coleta de dados, como já evidenciamos 

foi o questionário. Logo, esse tópico tem por objetivo apresentar o levantamento dos 

dados, bem como analisá-los em consonância com as perspectivas teóricas que 

embasaram a pesquisa. 

Vale referenciar que o questionário foi composto por perguntas fechadas, cujo 

objetivo foi de traçar um perfil dos entrevistados; as perguntas abertas trataram da 

relevância da formação pedagógica para a melhoria da prática nas Bibliotecas Escolares. 

Quanto ao perfil dos entrevistados, os professores, o coordenador e o diretor são 

do sexo feminino e somente o bibliotecário do sexo masculino, todos são professores 

concursados, graduados Pedagogia e com pós-graduação na área de Educação, com 

carga horária de 40 horas semanais, fazem parte do grupo etário de 46 a 55 anos.  

O primeiro questionamento do questionário tratava sobre o que é uma biblioteca 

escolar e qual a sua função. As respostas foram diferentes, porém no mesmo contexto. 

A Professora da Educação Infantil destacou a necessidade da biblioteca, para que possa 

trabalhar o lúdico por meio da literatura infantil, de acordo com sua fala: “A Biblioteca 

é o espaço destinado para interação dos livros com os alunos, com a função de 

proporcionar Às crianças o conhecimento de mundo por meio da história, da literatura”. 

A Professora do Ensino Fundamental, retratou a biblioteca como espaço destinado à 

pesquisa e leitura, “ambiente organizado para pesquisa, leitura e produção, com a 

função de estimular a leitura e viabilizar aulas diferenciadas, projetos de leitura e 

desenvolver pesquisas”. Para a Coordenadora, a “biblioteca é um espaço de leitura e 

pesquisa, como função de suporte para o planejamento e prática docente”. A Diretora 

por sua vez acredita que a Biblioteca seja “um espaço destinado para a organização dos 

livros, didáticos e literários, com a função de suporte pedagógico para todos os níveis”. 

O Dinamizador retratou a biblioteca como “um espaço organizacional dos acervos 

literários, ambiente destinado a leitura e pesquisa”. 

Como vimos, a definição de Biblioteca é a mesma para os entrevistados, porém 

sua função varia de acordo com sua aplicabilidade, uma vez que os docentes a utilizam 

no seu planejamento, de acordo com o conteúdo curricular proposto para o nível de 
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ensino. Fica evidenciado nas falas que a Biblioteca é um espaço em que os alunos 

podem buscar novos conhecimentos por meio da pesquisa, proporcionando atividades 

interdisciplinares que envolvem leitura e pesquisa.  

Quando perguntamos sobre a importância da biblioteca no âmbito escolar, as 

respostas foram unânimes. Para a professora da Educação Infantil, “a Biblioteca nos 

ampara, nos ajuda em todas as situações: planejamento de projetos, no dia a dia da sala 

de aula”; a professora do Ensino Fundamental relatou que “hoje não vejo a escola sem 

Biblioteca, ela nos proporciona um trabalho diferenciado, podendo contar com o 

material complementar a qualquer hora, isso faz a diferença”. A Coordenadora destacou 

que “hoje a Biblioteca é parte integrante para que o funcionamento geral da escola 

aconteça, é o suporte de todos os envolvidos no aprendizado, no planejamento e na 

execução das aulas”. Em complemento, a Diretora enfatizou: “somente por meio da 

Biblioteca que podemos nos diferenciar, propiciar inovações para o estudo monitorado 

dos alunos, material de apoio para os professores e subsídio para as formações da 

Coordenação para com a comunidade escolar”. Por fim, o Dinamizador retratou a 

importância da Biblioteca “como meu mundo, me encontro aqui todos os dias, a 

biblioteca faz parte de mim, conheço cada canto, e todos os dias sou capaz de me 

reencantar com as descobertas que faço, com as curiosidades das crianças que por aqui 

passam, quanto pela busca de conhecimento dos colegas de profissão”.  

Em consonância com as respostas dos entrevistados, Lourenço Filho (apud 

Silva, 1986) esclarece, ensino e biblioteca não se excluem, completam-se, uma escola 

sem biblioteca é um instrumento imperfeito, logo a biblioteca é de suma importância 

para o funcionamento geral de uma unidade escolar.   

A terceira pergunta do questionário tinha como foco a formação pedagógica 

destinada aos bibliotecários e seus impactos nas práticas docentes, sendo assim 

formulada: como a formação pedagógica destinada especificamente ao bibliotecário 

escolar contribuiu para a melhoria de práticas pedagógicas na biblioteca? Com relação a 

essa pergunta, todos os entrevistados destacaram o relevância que a biblioteca tem no 

desenvolvimento e na dinamização de na formação aprendemos novas estratégias, 

ampliar nosso conhecimento, isso nos proporciona sermos cada vez melhores no que 

propusemos a fazer, ser o responsável em transmitir o conhecimento, e assim 
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proporcionar ao grupo de trabalho novas metodologias para que o aprendizado aconteça, 

de forma prazerosa, que a leitura seja viva, que o livro se torne o grande diferencial e o 

resultado será alcançado de forma natural, sem procedimentos invasivos, isso faz com 

que o Dinamizador de Biblioteca contribua para melhorar as práticas pedagógicas em 

sala de aula”.  

De acordo com Nóvoa (1995, p. 29) “o incremento de experiências inovadoras e 

a sua disseminação podem revelar-se extremamente úteis e consolidar práticas 

diferenciadas”. A arte de ensinar requer muito conhecimento, estudo, pesquisa e 

planejamento, mas para que todos os elos se entrelacem, é preciso alguns 

complementos, como transformar o conhecimento em prática, dando espaço para a 

Formação Continuada, a troca de conhecimento e experiência, que proporcionarão o 

funcionamento desta engrenagem do saber.  

A última pergunta dos questionários foi diferente de acordo com o perfil dos 

entrevistados.  

Para as Professoras, Coordenação e Diretor, perguntamos como se dá o 

planejamento de práticas que envolvem a sala de aula e a Biblioteca? As Professoras em 

suas respostas deixaram perceptível que elas tiveram um planejamento diferenciado, 

onde o próprio Dinamizador no momento de planejamento geral da escola propôs um 

projeto de leitura e pesquisa, dentro dos temas transversais, acreditando que seria 

possível realizar. A Professora da Educação Infantil descreveu: “sentamos, pontuamos 

todo o projeto, em que utilizamos uma metodologia inovadora, transformando o 

conteúdo do livro em realidade, por meio de espetáculo teatral, mas não aquele de 

sempre, este foi diferente”. A professora do Ensino Fundamental ainda acrescentou que 

“toda a escola se envolveu, criando cenários, figurinos, fomos para fora da escola, a 

comunidade ainda não tinha participado de algo tão contagiante, os alunos se 

apresentaram como pequenos grandes atores”. 

De acordo com Moretto (2007), planejar é organizar ações. Essa é uma definição 

simples, mas que apresenta uma dimensão de muita importância e do processo de 

planejar, uma vez que o planejamento proporciona um conhecimento prévio do que será 

apresentado, trabalhado, facilitando o trabalho do professor como do aluno. O 
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planejamento deve ser um organograma, traçando etapas, metas propiciando a 

organização das ideias e informações. 

A equipe gestora da escola, Coordenadora e Diretora, abraçaram o projeto, 

dando todo o suporte necessário, a diretora ressaltou: “quando o Dinamizador da 

Biblioteca propôs um projeto interdisciplinar pensei que não sairia do papel, mas o 

envolvimento de todos fez a diferença, acreditar na aplicabilidade de uma Formação 

Continuada repassada no primeiro semestre fez e está fazendo a diferença em nossa 

escola, o crescimento pedagógico e o envolvimento do Professor Regente com o 

Dinamizador está crescendo e proporcionado um trabalho diferenciado, acredito que só 

tem a crescer, e os resultados já estão aparecendo”.   

Já para o Dinamizador de Biblioteca foi questionado se ele realiza práticas com 

parceria com o grupo gestor e professores regentes, a resposta fez um diálogo com as 

respostas anteriores, uma vez que podemos destacar que o entusiasmo foi maior, sua 

fala é de uma pessoa que quer mais, como expôs: “até anos atrás, eu não passava de um 

mero organizador de livros, depois com um novo olhar para as Bibliotecas Escolares do 

nosso município, a Coordenação da Secretaria Municipal da Educação ofereceu 

Formação Continuada melhorando e aprimorando meus conhecimentos, posso 

apresentar e desenvolver projetos em parceria com os outros departamentos da escola, 

colaboro no planejamento dos professores, organizo material, proponho atividades, 

desenvolvo Contação de História com todos os alunos da escola e outros projetos; tenho 

o meu planejamento, atuo diretamente na organização das formações juntamente com a 

Coordenação, acredito que meu trabalho está mais respaldado em todos os aspectos”.  

Todos os dados aqui expostos demonstraram a diferença provocada pela 

formação continuada e pelo trabalho em parceria no contexto escolar. Como Freire 

(1996, p. 98) advoga, o “sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu 

gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como 

inconclusão em permanente movimento na História”. Nesse sentido, a melhoria das 

práticas educacionais passa, necessariamente, por uma ação coletiva e pelo frequente 

investimento na formação humana e profissional dos envolvidos no processo.  
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A biblioteca longe de ser um espaço cercado apenas por livros, torna-se na 

concepção dos entrevistados, um ambiente aberto para liberdade de expressão e para o 

pensamento crítico, mediado pela leitura, pesquisa e literatura.  

 

Considerações finais  

Considerando a importância do bibliotecário no desenvolvimento da prática 

pedagógica da “Escola A”, dando enfoque na formação continuada destinada ao 

bibliotecário com aprimoramento das práticas pedagógicas colaborativas no âmbito 

escolar, essa pesquisa foi realizada.  

Por meio de entrevista identificamos a potencialidade da biblioteca no contexto 

escolar. Ainda podemos destacar que durante a visitação para aplicação dos 

questionários observamos que a Biblioteca possui infraestrutura adequada, porém, 

existe a necessidade de investimento em equipamentos eletrônicos, como computador 

para cadastro do acervo e para o manuseio dos alunos. Os livros de pesquisa estão 

organizados em prateleiras e identificados, o acesso é livre a todos os alunos e 

colaboradores da escola; o bibliotecário utiliza registro de empréstimo, controlando 

entrada e saída dos livros.  

No contexto geral da pesquisa, a reflexão geral de destaque é a importância da 

biblioteca e do bibliotecário na unidade escolar, e o comprometimento da aquisição do 

conhecimento por meio da pesquisa, e isso só foi possível por meio da Formação 

Continuada que a Secretaria Municipal da Educação propôs para todos os bibliotecários 

da Rede Municipal da Educação de Itumbiara/GO, apresentando resultados positivos, 

com o reflexo na aprendizagem dos alunos.  

Assim, para que o bibliotecário possa desenvolver novos projetos e interagir 

com os projetos pedagógicos da unidade escolar é preciso destacar alguns pontos a 

serem planejados no âmbito da escola e do município: 

• A aquisição de equipamentos eletrônicos, computadores e sistema 

de administração de biblioteca; 

• Recursos financeiros para adequação dos ambientes, por meio do 

lúdico os alunos promoveram a busca pelo conhecimento alicerçando a 

pesquisa; 
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• Divulgar os projetos de leitura em toda a comunidade escolar, 

buscando atender toda a comunidade interna e externa da Escola. 

Diante dos resultados apresentados da pesquisa, podemos destacar a importância 

da Formação Continuada para os Bibliotecários da Rede Municipal da Educação de 

Itumbiara/GO, um trabalho contínuo construído a várias mãos.  O conhecimento 

adquirido transformou em práticas colaborativas que envolviam o lúdico, a leitura e 

literatura.   
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Resumo:  

A formação de professores é um tema grande relevância que tem recebido centralidade 

na agenda de pesquisadores nacionais e internacionais. Nas últimas décadas inúmeros 

estudos tem se voltado para diferentes meandros e perspectivas no campo da formação 

de professores em nosso país e, nessa direção inserem-se vários pesquisadores que têm 

se dedicado aos estudos chamados de estado da arte, estado do conhecimento ou revisão 

de literatura, que têm buscado inventariar, mapear e discutir a produção acadêmica no 

contexto da formação docente, fazendo um balanço da mesma. Dessa forma, este artigo 

tem como objetivo discutir as tendências dos enfoques das pesquisas que marcaram o 

campo da formação de professores nas últimas décadas. Portanto, o texto apresenta um 

levantamento das pesquisas na forma de estado da arte que mapearam a produção 

acadêmica sobre formação de professores no Brasil. 

 

Palavras-chave: Formação de Professores; Pesquisa Educacional; Enfoques das 

Pesquisas. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, os campos da educação e, em especial, o da formação de 

professores/as têm sido alvos de inúmeras pesquisas que buscam compreender as 

diferentes dimensões e complexidades desses campos. Dessa forma, diversos estudos 

sobre o estado do conhecimento já foram realizados, buscando inventariar, avaliar e 

fazer um balanço das pesquisas produzidas ao longo das décadas, dentre eles destacam-

se os estudos de diferentes áreas e níveis de ensino: Didática (LONGAREZI; 

PUENTES, 2016); Educação Superior (MOROSINI, 2001);  Políticas Docentes 

(GATTI et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2012; DUARTE et al., 2012); Currículo e 

Avaliação na Educação Básica (LOPES et al., 2007; BARRETO el al., 2001); 

Alfabetização (SOARES et al., 2000); Educação de Jovens e Adultos (HADDAD, 

2002); Educação e Tecnologia (BARRETO et al, 2006); dentre outros.  

Assim, embora atualmente já existam inúmeras pesquisas em diferentes ramos 

da educação e, em específico, sobre a formação docente, cabe a nós perguntar: como se 
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configurou e consolidou esse campo de pesquisa no meio acadêmico e, além disso, o 

que se tem produzido, nos últimos anos, sobre formação de professores em nosso país? 

Desta maneira, este artigo apresenta uma revisão das tendências dos enfoques das 

pesquisas que marcaram o campo da formação de professores nas últimas décadas, a 

partir de um levantamento bibliográfico de estudos do tipo estado da arte que têm 

inventariado a produção acadêmica no país. 

Vários autores do campo de formação de professores/as (ANDRÉ, 2010; 

PEREIRA, 2013; ROMANOWSKI, 2013) têm apontado que o mesmo é recente no 

Brasil, particularmente no Ocidente e, que somente a partir da década de 1980 é que as 

pesquisas sobre formação de professores/as passam a assumir certa relevância no 

cenário nacional, assim como o próprio campo passa a se configurar como um campo de 

pesquisa acadêmica.  

Desse modo, fazendo um retorno no tempo, temos o trabalho de Gouveia (1971) 

que apresentou um dos primeiros inventários sobre o processo de instauração e 

configuração da pesquisa educacional no Brasil, inaugurando o primeiro número do 

periódico Cadernos de Pesquisa em julho de 1971. Segundo a autora, a primeira 

iniciativa concreta quanto à pesquisa educacional ocorreu em 1938 com a criação do 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) pelo Ministério de Educação e 

Cultura, que tinha como foco o desenvolvimento de pesquisas sobre os diferentes 

problemas do ensino apenas com a finalidade de fornecimento de dados para órgãos 

centrais de administração da educação no país.  

Desta maneira, Gouveia (1971) mapeou momentos que demarcaram o 

desenvolvimento das pesquisas no país, em três períodos: a) o primeiro, entre 1940 e 

1955, no qual predominavam os estudos de natureza psicopedagógica, com a 

preocupação primeira quanto aos processos de ensino, os instrumentos de avaliação da 

aprendizagem e o desenvolvimento psicológico; b) o segundo, entre 1956 e 1964, a 

partir da criação do Centro Brasileiro e dos Centros Regionais de Pesquisa no INEP, 

com instauração de centros de pesquisas em várias cidades do país sob a 

responsabilidade de antropólogos e sociólogos, com a finalidade de se avaliar os 

aspectos dos sistemas escolares, culturais e de desenvolvimento nas diversas regiões do 

país e; c) o terceiro, entre 1965 e 1970, predominando os estudos de natureza 
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econômica que avaliavam investimentos, custos e demandas da educação, já sob os 

auspícios de fontes externas de financiamento da educação, além da administração 

federal do país.   

Gouveia (1971), ainda, ao levantar dados das pesquisas educacionais realizadas 

nas instituições de pesquisa, no período entre 1965 a 1970, constatou que os temas dos 

estudos se voltavam para: caracterização do corpo discente ou docente, em geral em 

termos de aspectos socioeconômicos e; descrição de escolas ou redes escolares, com 

identificação do número de alunos, qualificação de professores e matérias dos 

programas. 

Desta forma, a partir desse preâmbulo quanto às primeiras pesquisas 

inventariadas no país, buscamos fazer um esforço de mapeamento e síntese do 

panorama das tendências e enfoques de pesquisas sobre formação de professores, 

fazendo uma retrospectiva histórica da produção acadêmica nas últimas décadas, no 

período entre 1972 e 2016. Entretanto, com a ressalva de que o mapeamento nas 

décadas ou períodos muitas vezes não corresponderá a uma delimitação precisa das 

pesquisas produzidas nas décadas, pois muitos estudos foram realizados em períodos de 

transição entre as mesmas e, por isso, optamos por inserir as pesquisas dentro de uma 

lógica de entendimento da evolução temática e temporal dos estudos. 

 

PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 

BRASIL NAS ÚLTIMAS DÉCADAS (1972-2016) 

Quanto às primeiras pesquisas da área de Educação nos anos de 1970, Feldens 

(1990) traçou um panorama dos estudos sobre a formação de professores a partir de 

dissertações, teses e relatórios de pesquisa, do período de 1972 a 1987 em duas fases 

distintas, entre os anos de 1972 a 1981 e 1981 a 1987. Dentre os documentos analisados 

entre os anos de 1972 e 1981, a autora observou que as pesquisas estavam voltadas para 

seis categorias temáticas principais: a) características e qualificação do professor; b) 

comportamento do professor e interação professor-aluno; c) desempenho e competência 

do professor; d) preparação de professores pré-serviço; e) treinamento de professores 

em serviço e; f) avaliação de professores e de programas de educação de professores.  
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Assim, quanto às pesquisas da área de Educação nos anos de 1980, Feldens 

(1990) complementa o estudo, examinando dissertações e teses sobre formação de 

professores do período de 1981 a 1987 e, dentre os documentos analisados, a autora 

verificou que as tendências das pesquisas se voltavam para seis categorias temáticas 

principais: a) professor pré-serviço (formação do professor); b) professor em serviço 

(aperfeiçoamento do professor); c) atitudes e expectativas do professor; d) problemas; e) 

ideologia, educação e movimentos sociais e; f) avaliação e eficácia. 

 Um outro conjunto de pesquisas da área de Educação nos anos de 1990 

também inventariou a produção voltada para a formação de professores nesse período, 

sejam pela análise de periódicos nacionais, do GT8 de formação de professores da 

ANPEd ou na forma de dissertações e teses (ANDRÉ et al, 1999; BRZEZINSKI, 

GARRIDO, 2001; ANDRÉ, 2002). Dentre estas, um mapeamento da produção 

acadêmica sobre formação de professores no Brasil, correspondente ao período de 1990 

a 1998 (ANDRÉ, 2002), revelou o crescimento da produção de dissertações e teses 

nesses anos assim como mapeou os temas, subtemas e os aspectos mais investigados 

nas pesquisas. De um total de 284 dissertações e teses produzidas, a maior parte delas 

tratava de Formação Inicial (72,4%), seguidas por um menor número de trabalhos que 

abordam Formação Continuada (14,7%), Identidade e Profissionalização Docente 

(9,1%) e, apenas 3,8% sobre Ensino Técnico, Ensino Superior e Estudos Comparados.  

Dentre os estudos sobre Formação Inicial, a maioria das pesquisas focalizava a 

Escola Normal
1
 (40,8%), seguidas pelas pesquisas sobre as Licenciaturas (22,5%) e 

sobre o curso de Pedagogia (9,1%). Assim, os aspectos mais investigados nas pesquisas 

em cada um desses subtemas foram: a) na Escola Normal, a maior parte das pesquisas 

foi sobre avaliação de curso, disciplinas pedagógicas e específicas e, em menor número, 

sobre o aluno e o professor; b) nas Licenciaturas, a maioria dos estudos se referia sobre 

as disciplinas pedagógicas e específicas do curso, o currículo e a atuação do professor; 

em menor parte sobre o aluno e; pouquíssimos sobre tecnologia e metodologia; c) no 

                                                           
1
 Corresponde ao antigo Curso Normal, em nível de Ensino Médio, que formava professores/as para as 

séries iniciais do Ensino Fundamental. 
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curso de Pedagogia, apareceram pesquisas sobre o currículo ou disciplinas, habilitações 

na área, sobre o aluno e o professor (ANDRÉ, 2002). 

 Dentre os estudos sobre Formação Continuada, a maioria das pesquisas estava 

centrada em propostas de governo e de Secretarias de Educação, sucedidas por análises 

de programas e cursos de instituições e pelos trabalhos de formação em serviço e, 

poucas com abordagem para a prática pedagógica. Já os estudos sobre Identidade e 

Profissionalização Docente constituíram um tema emergente e com abordagens 

importantes para o cenário da época, com pesquisas sobre: identidade profissional e 

concepções sobre a profissão; poucas pesquisas sobre condições de trabalho do 

professor e movimentos de sindicalização e organização profissional e; raros estudos 

sobre saberes, práticas culturais e questões de gênero (ANDRÉ, 2002).  

 Nos dados desse estudo podemos observar que a maior parte das pesquisas da 

década de 1990 se volta mais para a formação inicial do que para a formação continuada 

e começam os estudos sobre identidade e profissionalização docente, considerado um 

tema emergente na época. Um aspecto que chama atenção é o grande número de 

pesquisas sobre a escola normal, o que pode ser atribuído ao fato de como no período 

não havia nenhuma lei que determinasse como requisito mínimo a formação em nível 

superior para atuação, a grande maioria dos professores se qualificava a nível de Ensino 

Médio para ministrar aulas nas séries iniciais do Ensino Fundamental e, portanto, um 

maior número de pesquisas se voltavam para o entendimento da formação nesse nível 

de ensino.  

Assim, complementando o estudo anterior de André (2002), Brzezinski e 

Garrido (2006), em outro mapeamento da produção acadêmica sobre a formação de 

profissionais da educação correspondente ao período de 1997 a 2002, detectaram um 

aumento significativo no número absoluto da produção discente, que passou de 4.492 

dissertações e teses produzidas no período 1990-1996 para 8.085 entre 1997 e 2002, 

aumento esse resultante da expansão dos programas de pós-graduação em Educação no 

período.  

Deste modo, nesse segundo período (1997-2002), de um total de 742 

dissertações e teses analisadas, foram reveladas sete categorias mais investigadas: a 

maior parte tratava sobre Trabalho Docente (36%), seguida pelas pesquisas sobre 
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Formação Inicial (22%); Formação Continuada (15%); Identidade e 

Profissionalização Docente (9,5%); Políticas e Propostas de Formação de Professores 

(8,5%); Concepções de Docência e de Formação de Professores (6,5%) e; por fim, os 

estudos de Revisão de Literatura em menor número, com 2% (BRZEZINSKI; 

GARRIDO, 2006).  

Dentre os estudos sobre Trabalho Docente, a maioria das pesquisas estava 

centrada em estudos de práticas escolares em forma de representações e da cultura 

escolar; seguida pelos estudos sobre as práticas docentes; o currículo em movimento; 

relatos de experiência em disciplinas e; sobre o impacto das reformas nas práticas 

docentes e na cultura da escola. Por sua vez, dentre as pesquisas sobre Formação 

Inicial, os estudos abordavam sobre a Escola Normal; a Habilitação do Magistério do 

Ensino Médio ou os Centros de Formação do Magistério (Cefam); o curso de 

Pedagogia; as Licenciaturas em geral e; sobre os Institutos Superiores de Educação 

(BRZEZINSKI; GARRIDO, 2006). 

Dentre as pesquisas sobre Formação Continuada, a maior parte dos estudos 

examinou as pesquisas colaborativas entre pesquisadores e professores da Educação 

Básica; as parcerias institucionais entre Centros Formadores e Secretarias de Educação; 

a avaliação de impacto de projetos e programas de novas tecnologias e EAD; a 

avaliação de impacto de projetos e programas de secretarias estaduais e municipais de 

educação; a formação de formadores na pós-graduação; a avaliação do curso e dos 

professores pelos cursistas e; a formação de formadores na graduação em cursos de 

Biologia e Engenharia. Por outro lado, dentre as pesquisas sobre Identidade e 

Profissionalização Docente, foi verificado um aumento no número de estudos em 

relação ao período anterior e, dentre estes destacam-se o perfil e o papel de 

professores/educadores/pedagogos; as representações sociais quanto à crenças, valores, 

imaginário, obras literárias e formação simbólica; os saberes e as competências; as 

questões de gênero e étnico-raciais; a participação em associações profissionais, 

entidades sindicais e movimentos sociais; história de vida e memória e; 

profissionalização e profissionalidade docentes (BRZEZINSKI; GARRIDO, 2006). 

Nos três últimas categorias do estudo, dentre as pesquisas sobre Políticas e 

Propostas de Formação de Professores destacaram-se o impacto de reformas 
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educacionais para os diferentes níveis e modalidades de ensino; os novos desenhos 

curriculares na formação inicial e continuada; a valorização da profissão: formação, 

carreira, salário; os novos espaços (loci) formativos; a política de formação de 

professores a distância; estudo da legislação; avaliação do curso de Pedagogia - EJA e; 

estudos de projetos (PPP, projetos de cursos, de disciplinas). Já as pesquisas sobre 

Concepções de Docência e de Formação de Professores enfocaram os fundamentos 

epistemológicos, filosóficos, sociológicos, antropológicos, históricos e psicológicos e; 

os fundamentos didático-metodológicos. Por fim, dentre os estudos de Revisão de 

Literatura identificaram pesquisas sobre produção discente nos cursos de pós-graduação 

nas universidades brasileiras; revista Nova Escola - projeto político-pedagógico; textos 

de Educação Física - prática pedagógica; periódico Cruz: ensino laico; representações 

de professores de História; revista sobre caligrafia; análise de pesquisa sobre a sala de 

aula e; prática de ensino na Pedagogia nos anais do Endipe (BRZEZINSKI; GARRIDO, 

2006). 

Vale destacar que, comparando esse estudo de Brzezinski e Garrido (2006) em 

relação ao estudo de André (2002), nota-se que, aliado ao crescimento numérico das 

pesquisas, surgiram novas abordagens de pesquisas assim como novas categorias que 

não apareceram no estudo anterior, que são trabalho docente (antes nomeada como 

prática pedagógica), políticas e propostas de formação de professores e concepções de 

docência e de formação de professores. Entretanto, as pesquisas sobre formação inicial, 

que eram predominantes na década de 1990, tiveram significativa redução nos anos 

2000, o que pode ser devido tanto à diminuição do interesse dos pesquisadores pelo 

tema com a busca de outros, quanto à alocação de parte dessas pesquisas para novas 

categorias nesse novo período do estudo.  

Ainda, somando-se aos dois estudos anteriores que caracterizaram a década de 

1990, Valle (2005) apresentou um panorama das tendências das pesquisas sobre 

formação de professores dos eventos do GT 8 da ANPED e do Seminário da região Sul, 

do período entre 2000 e 2005. Tal estudo apresentou categorias similares aos estudos 

anteriores, mas com pequenas diferenças quanto à alocação das pesquisas assim como a 

nomenclatura das categorias. Dentre as pesquisas destacaram-se os estudos sobre: 

Formação de Professores (34,4%); Prática Pedagógica (22,7%); Universidade e 
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Educação Básica (20,2%); Política Nacional de Educação (11,8%); Profissionalização 

do Corpo Docente (8,4%) e; Sínteses - revisão de literatura (2,5%). 

Comparando a caracterização conceitual e o percentual das categorias do estudo 

de Valle (2005) com o estudo de Brzezinski e Garrido (2006) na década de 1990, vimos, 

pelo conceito, que o tema Universidade e Educação Básica abarca o conjunto das 

pesquisas sobre “Formação Inicial e Formação Continuada”, que são categorias 

independentes no estudo de 2006 e; que as pesquisas do tema Formação de Professores, 

ao que parece pela definição da autora, corresponderia à categoria “Formação Inicial” 

do estudo de 2006. Enfim, fazendo um paralelo entre os estudos, os dois temas 

Universidade e Educação Básica e Formação de Professores do estudo de Valle (2005) 

somaram a maior parte das pesquisas no período, 54,6%, sobre as Formações Inicial e 

Continuada e, além disso, o segundo maior tema pesquisado por Valle, Prática 

Pedagógica, corresponde a categoria “Trabalho Docente” do estudo de 2006, que foi o 

tema que abarcou o maior número de pesquisas (36,0%) do estudo de 2006.  Assim, nas 

pesquisas dessa década, observa-se um nítido predomínio de estudos que se voltam para 

os processos de formação de professores (inicial e continuada) assim como para os 

estudos que buscam entender a prática pedagógica de professores. 

Por fim, estão as pesquisas da área de Educação nos anos 2000. Somando-se 

aos estudos anteriores, publicados nos anos de 2006 e 2009, Andrade (2006) traça um 

mapeamento das pesquisas sobre a Formação de Professores, produzidas na forma de 

dissertações e teses entre 1999 e 2003. A autora revela que, de um total de 1.184 

documentos, os principais temas das pesquisas foram: Identidade e Profissionalização 

Docente (41,0%); Formação Inicial (22,0%); Formação Continuada (21,0%); Política 

de Formação (4%); Formação Inicial e Continuada (3,0%) e; Outros Temas (9%). 

Dentre os estudos sobre Identidade e Profissionalização Docente, destacaram-se 

pesquisas sobre: identidade; concepções, representações, saberes e práticas e; condições 

de trabalho, organização sindical, plano de carreira e profissionalização. Por sua vez, as 

pesquisas sobre Formação Inicial, destacaram-se estudos sobre: licenciaturas; cursos de 

Pedagogia; magistério do Ensino Médio e; magistério do Ensino Superior. Já dentre os 

estudos sobre Formação Continuada, destacaram-se pesquisas sobre: projetos, 

propostas e programas e; saberes e práticas pedagógicas (ANDRADE, 2006). 
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Dentre as pesquisas sobre Formação Inicial e Continuada, que investigaram 

processos de formação inicial de professores em exercício docente, destacaram-se 

estudos sobre análise de programas de capacitação de professores em exercício; prática 

de professores leigos, práticas sociais do professor, uso de novas tecnologias, prática de 

alfabetização e educação indígena e; saberes mobilizados por professores leigos na 

docência. E, por fim, dentre os estudos sobre Política de Formação, que focalizaram 

diretrizes de órgãos oficiais para a formação de professores, destacaram-se pesquisas 

sobre políticas para a capacitação em informática; reforma educacional e; políticas de 

educação a distância (ANDRADE, 2006). 

Em outro estudo, feito a partir de dissertações e teses defendidas entre os anos 

2000 e 2005, Pita (2010), apresenta como os autores dessas pesquisas se apropriaram 

das ideias dos autores estrangeiros Nóvoa, Perrenoud e Sacristán para caracterizar a 

formação de professores nesse período. Dentre os documentos analisados, a autora 

verificou que a maior parte das pesquisas evidenciou as ideias de competência e 

habilidade de Perrenoud na formação de professores, seguidas pelas pesquisas sobre a 

prática reflexiva do professor de Nóvoa e pelas pesquisas sobre as reformas 

educacionais de Sacristán. Além disso, dentre as pesquisas as principais temáticas 

abordadas com a citação das ideias desses autores, por ordem decrescente, foram: 

Formação Inicial (30,0%); Formação Continuada (25%); Prática Pedagógica (20,0%); 

Profissionalização Docente (15,0%); Formação do Formador (5,0%) e; Identidade 

Docente (5,0%). 

Comparando o período de estudo de Andrade (2006) com os períodos dos 

estudos de André (2002), Brzezinski e Garrido (2006), chama atenção o grande aumento 

no número de pesquisas que se voltam para identidade e profissionalização docente no 

período entre 1999 e 2003, as quais apresentaram menor incidência na década de 1990; 

tal aumento também será notado nas pesquisas a partir do ano de 2003. Já o estudo de 

Pita (2010) comparado a estes, embora tenha uma menor abrangência em termos 

quantitativos de documentos, destacaram-se a formação inicial e a formação continuada 

como temáticas de maior representatividade 

Por sua vez, Brzezinski (2014) complementa os estudos anteriores, traçando um 

perfil da produção acadêmica sobre a formação de profissionais da educação no país no 
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período entre 2003 e 2010, utilizando as mesmas categorias utilizadas em seu estudo de 

2006. Nesse novo estudo mapeou as pesquisas produzidas em dois períodos 

separadamente: um entre 2003 e 2007, a partir de 574 dissertações e teses e; outro, entre 

2008 e 2010, a partir de 200 dissertações e teses. 

 Dentre as pesquisas do primeiro período, 2003-2007, de um total de 574 

dissertações e teses analisadas, os estudos revelaram sete categorias mais investigadas: 

Trabalho Docente (30,0%); Identidade e Profissionalização Docente (22%); Formação 

Inicial (16,0%); Formação Continuada (15,0%); Políticas e Propostas de Formação de 

Professores (13,0%); Concepções de Docência e de Formação de Professores (3,0%) e; 

estudos de Revisão de Literatura, 2% (BRZEZINSKI, 2014).  

Dentre os estudos sobre Trabalho Docente, destacaram-se pesquisas sobre: 

currículo em movimento, formado por experiências inovadoras de formação, saber 

pedagógico em construção; práticas docentes em todos os níveis e modalidades de 

ensino; relatos de experiência em uma ou outra disciplina dos currículos de cursos da 

educação básica e do ensino superior; estudos de práticas escolares: representações 

sociais e cultura escolar e; impacto de reformas educacionais nas práticas docentes e na 

cultura da escola. Já dentre as pesquisas sobre Identidade e Profissionalização Docente, 

destacaram-se estudos sobre: história de vida e memória; representações sociais 

(crenças, valores, imaginário, obras literárias, formação simbólica); perfil e papel do 

professor/educador/pedagogo; saberes e competências; questões de gênero e étnico-

raciais e; profissionalização, profissionalidade e profissionalismo docentes 

(BRZEZINSKI, 2014). 

Dentre os estudos sobre Formação Inicial, destacaram-se pesquisas sobre: 

formação em curso de Pedagogia; licenciaturas em geral, com destaque para os cursos 

de Educação Física, Ciências Biológicas, Letras e História e; Escola Normal. Por sua 

vez, dentre as pesquisas sobre Formação Continuada, destacaram-se estudos sobre: 

projetos de aperfeiçoamento de professores, desenvolvidos em parceria por meio de 

pesquisas colaborativas; formação de formadores no ensino superior, na graduação, em 

cursos de Assistência Social, Formação Profissional (Cefet), Fisioterapia, 

Administração, Odontologia e Medicina; formação de formadores no ensino superior, 
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na pós-graduação, nas áreas de Ciências Jurídicas, Letras, Matemática, Odontologia e 

Física; educação de jovens e adultos - andragogia (BRZEZINSKI, 2014). 

Dentre os estudos sobre Políticas e Propostas de Formação de Professores, 

destacaram-se pesquisas sobre: avaliação dos impactos de políticas educacionais no 

campo de formação de profissionais da educação, em forma de planos, programas e 

projetos; avaliação do impacto de programas de formação inicial de professores atuantes 

nas redes de ensino (sem formação em nível superior), na modalidade emergencial em 

cursos presenciais, semipresenciais e a distância. Já dentre as pesquisas sobre 

Concepções de Docência e de Formação de Professores, destacaram-se estudos sobre: 

os fundamentos epistemológicos, sociológicos, históricos, antropológicos, psicológicos, 

entre outros e; b) os fundamentos didáticos e metodológicos de ensino das diferentes 

áreas das Ciências Humanas e Sociais, ciências-aporte da Educação e da Pedagogia 

(BRZEZINSKI, 2014).  

Nesse primeiro período, torna-se importante ressaltar um aumento observado no 

número de pesquisas que se voltaram para os estudos a respeito de Identidade e 

Profissionalização Docente quando se compara com o estudo do período anterior, 1997 

a 2002 (BRZEZINSKI; GARRIDO, 2006), mostrando um maior interesse dos 

pesquisadores para essa vertente da formação nesses anos. 

Já no segundo período, 2008-2010 (BRZEZINSKI, 2014), dentre as pesquisas 

produzidas em um total de 200 dissertações e teses, os estudos também revelaram sete 

categorias mais investigadas: Formação Inicial (29,0%); Trabalho Docente (22,5%); 

Identidade e Profissionalização Docente (17,5%); Formação Continuada (12,5%); 

Políticas e Propostas de Formação de Professores (10,5%); Concepções de Docência e 

de Formação de Professores (7,5%) e; estudos de Revisão de Literatura (0,5%). 

Dentre os estudos sobre Formação Inicial, destacaram-se pesquisas sobre: curso 

de Pedagogia; Pedagogia a distância pela Universidade Aberta do Brasil; licenciaturas 

em Ciências Biológicas, Educação Física, Letras e Matemática; Escola Normal e; temas 

emergentes - estágio supervisionado, formação musical, pedagogia da terra. Dentre as 

pesquisas sobre Formação Continuada, destacaram-se estudos sobre: inclusão digital na 

formação de professores atuantes na educação básica e ensino superior; formação de 

formadores na produção do conhecimento na leitura; formação de professores para o 
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ensino médio; formação continuada de professores do ensino médio; formação 

pedagógica continuada de professores do curso de Fisioterapia em nível superior; 

formação continuada em curso de educação sobre Africanidades Brasil e; temas 

emergentes -  relações entre as políticas de avaliação institucional e as políticas de 

formação continuada dos professores de ensino superior; formação de professores para a 

diversidade étnico-racial (BRZEZINSKI, 2014). 

Dentre as pesquisas sobre Trabalho Docente, destacaram-se estudos sobre: 

ambiente virtual de prática docente do professor de ensino superior; avaliação do 

módulo de vídeo no Eureka para a ação docente on-line; ação docente no ensino 

superior e as tecnologias; transposição de curso de formação de professores presencial 

para virtual e; temas emergentes - trabalho docente do professor de Química no ensino 

médio; subjetividade na docência em educação especial; formação de formadores como 

política da Capes para o pessoal de ensino superior. Já dentre os estudos sobre 

Identidade e Profissionalização Docente, destacaram-se pesquisas sobre: estudos de 

gênero na identidade do professor do sexo masculino; técnica biográfica no estudo da 

identidade profissional do gestor educacional; identidade do profissional de artes 

atuando no ensino de música; atividades lúdicas em práticas de ensino com crianças em 

creche e; mal-estar docente (BRZEZINSKI, 2014). 

Dentre os estudos sobre Políticas e Propostas de Formação de Professores, 

destacaram-se pesquisas sobre: impactos das políticas de formação de professores do 

campo - Pedagogia da Terra; avaliação da política salarial dos profissionais da 

educação; impactos das diretrizes curriculares nacionais na prática do curso de 

pedagogia; viabilidade do Projeto de Lei de Residência Pedagógica como política de 

formação dos licenciados; avaliação de uma proposta de educação para a diversidade 

étnico-racial; avaliação de programas de políticas educacionais de inserção do 

computador na formação de professores, como o Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (Proinfo); utilização de ambientes virtuais na formação de profissionais da 

educação e na formação de professores para a educação inclusiva. Por fim, dentre as 

pesquisas sobre Concepções de Docência e de Formação de Professores, destacaram-se 

estudos sobre: diretrizes curriculares do ensino religioso no ensino fundamental; 

diretrizes curriculares do curso de Licenciatura em História; concepções pedagógicas 
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sobre ensino e aprendizagem de História; acepções de docentes sobre o uso da 

informática como recurso educativo para deficientes auditivos; matrizes emergentes do 

pensamento pedagógico na formação de professores da área de saúde e; crise 

paradigmática da ciência no currículo da Educação Física (BRZEZINSKI, 2014). 

Nota-se nesse período final do estudo de Brzezinski, 2008 a 2010, uma redução 

nos estudos sobre trabalho docente assim como identidade e profissionalização docente 

e, por outro lado, uma retomada do crescimento no número de pesquisas sobre 

concepções de docência e de formação de professores assim como os estudos sobre 

formação inicial, os quais haviam diminuído nos últimos anos, entre 1997 e 2007.  

Acrescentando-se a essas pesquisas, está o estudo de Carvalho e Shigunov Neto 

(2018), que traçaram um panorama da pesquisa sobre formação de professores no Brasil 

em periódicos de referência da área de Educação no período entre 2000 e 2016, 

utilizando a categorização de Brzezinski (2009). Dentre os 114 artigos encontrados, 

observaram que as principais temáticas das pesquisas desenvolvidas nesses anos 

tratavam de concepções de docência e formação de professores (22%); políticas e 

propostas de formação de profissionais da educação (21%); trabalho docente (16%); 

identidade e profissionalização docente (14%); formação continuada (14%); formação 

inicial (11%) e; estudos de revisão de literatura (2%). Esse estudo mostra uma nova 

configuração das tendências das pesquisas nesse período e uma mudança de rumos, com 

um aumento no número de pesquisas voltadas para outras categorias que eram de menor 

interesse, quando comparado aos estudos de Brzezinski (2006; 2014), como por 

exemplo, os estudos de concepções de docência e formação de professores assim como 

de políticas e propostas de profissionais da educação. 

Por fim, compilamos as informações das pesquisas feitas ao longo das décadas 

em um quadro comparativo, com as tendências dos enfoques das pesquisas da área de 

Educação no período entre 1972 e 2016 (Quadro 1). 

Quadro 1- Tendências dos enfoques das pesquisas da área de Educação no período entre 1972 e 2016  
 

1972 - 1981 1981 - 1987 1990 - 1998 1995 - 2000 1997 - 2002 

Feldens (1990)* Feldens (1990)* André (2002) Valle (2005) Brzezinski; Garrido 
(2006) 

- Características e 

qualificação do 

professor. 

- Comportamento do 

- Professor pré-

serviço (formação 

do professor). 

- Professor em 

- Formação inicial 

(72,4%) 

- Formação 

continuada (14,7%) 

- Formação de 

professores (34,4%) 

- Prática pedagógica 

(22,7%) 

- Trabalho docente 

(36%)  

- Formação inicial 

(22%)   
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professor e interação 

professor-aluno. 

- Desempenho e 

competência do 

professor. 

- Preparação de 

professores pré-

serviço. 

- Treinamento de 

professores em 

serviço. 

- Avaliação de 

professores e de 

programas de 

educação de 

professores.  

serviço 

(aperfeiçoamento 

do professor). 

- Atitudes e 

expectativas do 

professor. 

- Problemas. 

- Ideologia, 

educação e 

movimentos 

sociais. 

- Avaliação e 

eficácia. 

 

 

- Identidade e 

profissionalização 

docente (9,1%) 

- Ensino técnico, 

ensino superior e 

estudos comparados 

(3,8%) 

- Universidade e 

Educação Básica 

(20,2%) 

- Política nacional de 

educação (11,8%) 

- Profissionalização 

do corpo docente 

(8,4%) 

- Sínteses - revisão de 

literatura (2,5%) 

 

- Formação 

continuada (15%)   

- Identidade e 

profissionalização 

docente (9,5%)  

- Políticas e 

propostas de 

formação de 

professores (8,5%)  

- Concepções de 

docência e de 

formação de 

professores (6,5%)    

- Revisão de 

Literatura (2%) 

1999 – 2003 2000 - 2005 2003 - 2007 2008 - 2010 2000 - 2016 

Andrade (2006) Pita (2010) Brzezinski (2014) Brzezinski (2014) Carvalho; Shigunov 
Neto (2018) 

- Identidade e 

profissionalização 

docente (41,0%) 

- Formação inicial 

(22,0%) 

- Formação 

continuada (21,0%) 

- Política de 

formação (4%) 

- Formação inicial e 

continuada (3,0%) 

- Outros temas (9%) 

 

 

 

 

 

- Formação 

Inicial (30,0%) 

- Formação 

Continuada 

(25%) 

- Prática 

Pedagógica 

(20,0%) 

- 

Profissionalização 

Docente (15,0%) 

- Formação do 

Formador (5,0%) 

- Identidade 

Docente (5,0%) 

- Trabalho docente 

(30,0%),   

- Identidade e 

profissionalização 

docente (22%)  

- Formação inicial 

(16,0%)  

- Formação 

continuada (15,0%)   

- Políticas e propostas 

de formação de 

professores (13,0%)    

- Concepções de 

docência e de 

formação de 

professores (3,0%)   

- Revisão de 

Literatura (2%) 

- Formação Inicial 

(29,0%) 

- Trabalho Docente 

(22,5%) 

- Identidade e 

profissionalização 

docente (17,5%) 

- Formação 

Continuada (12,5%) 

- Políticas e propostas 

de formação de 

professores (10,5%) 

- Concepções de 

docência e de 

formação de 

professores (7,5%) 

- Revisão de 

Literatura (0,5%) 

 

- Concepções de 

docência e de 

formação de 

professores (22%)  

- Políticas e 

propostas de 

formação de 

profissionais da 

educação (21%) 

- Trabalho docente 

(16%) 

- Identidade e 

profissionalização 

docente (14%) 

- Formação 

continuada (14%) 

- Formação inicial 

(11%) 

- Revisão de 

literatura (2%) 
Fonte: Dados das pesquisas dos autores organizados por Lage (2018). 

Nota: * A autora não fez análise quantitativa em seu estudo, por isso não aparecem os percentuais das categorias. 

 

Conclusão 

A pesquisa acadêmica sobre formação de professores no Brasil, ao longo das 

décadas, tem sido influenciada por diferentes movimentos epistemológicos, culturais e 

políticos que marcam e desvelam o contexto histórico e evolutivo das tendências das 

pesquisas no campo de formação de professores. Assim, concluímos que as tendências 

dos enfoques das pesquisas que marcaram o campo da formação de professores nas 

últimas décadas seguem esses movimentos que delinearam os contornos, as evidências e 

os silenciamentos dos enfoques das pesquisas nos diferentes contextos da produção 

acadêmica do país.  
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Resumo 
No presente texto analisa-se as relações de controle do Estado nas políticas de formação, 

avaliação e trabalho docente sob a ótica de interesse do capital. Destaca-se que a agenda 

neoliberal emplaca em todos as esferas de organização do Estado brasileiro as condições para 

aprimorar a exploração do trabalhador, assim como, garantir a retroalimentação do sistema e a 

geração de lucros. Demonstra-se que nas políticas educacionais brasileiras o setor privado, aqui 

esboçado a partir do movimento Todos Pela Educação, que se apresenta como organização em 

defesa da educação pública e de qualidade para todos, representa fundamentalmente interesses 

de grandes grupos empresariais que tem na educação um mercado rentável e com potencial 

poder de exploração sempre crescente. Por fim, destaca-se as tecnologias políticas utilizadas 

pelo Estado como forma de regulamentar, legitimar e controlar o trabalho e formação dos 

profissionais da educação.  
 

Palavras-chave: trabalho; estado; políticas. 

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da educação no Brasil representa um campo de disputas 

envolto por inúmeros interesses de classes. Evidencia-se a implementação de políticas 

públicas voltadas para o atendimento de interesses de classes dominantes sob a 

perspectiva do neoliberalismo, com o discurso de equidade educacional, mas com fortes 

traços de segregação, de modo que a manutenção do sistema – educação para a elite e 

para as classes trabalhadoras – justifica-se como uma necessidade para a subsistência da 

sociedade como um todo. 

Sob a agenda do neoliberalismo, a proposição de interferência do setor privado 

na administração pública ganha força a partir da década de 1990, particularmente a 

partir de 1995, quando a reforma na administração pública, tendo como principal teórico 

Bresser-Pereira, é implementada nas políticas públicas no Brasil.  

Segundo Bresser-Pereira (2001), a participação de instituições privadas na 

gestão e prestação dos serviços públicos seria garantida pela busca da qualidade assim 

como eficiência e sem fins lucrativos.  
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Esta crença nos mercados e na concorrência se expressa de duas maneiras. 

Em primeiro lugar, ao rejeitar a ideia do estado como produtor de bens e 

serviços para o mercado. O apoio à privatização e a empresas estatais 

competitivas advém desta crença. Em segundo lugar, ao afirmar que 

atividades não exclusivas do estado, como serviços sociais e científicos, que 

não são essencialmente monopolistas, não deveriam ser realizadas 

diretamente pelo estado: deveriam, com efeito, ser financiadas pelo estado, 

mas realizadas de forma competitiva por organizações sem fins lucrativos ou 

por organizações públicas não estatais (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 12). 

 

Como argumentos, fundamenta-se na necessidade do país adequar-se à agenda 

mundial da globalização, preparar de modo adequado força de trabalho e garantir que a 

administração pública, centrada fundamentalmente na burocracia, tencionasse suas 

ações segundo a eficácia do sistema de gestão privada, visando a economicidade dos 

gastos e a excelência dos resultados, perseguidos como meta pelo governo para as 

cobranças de mecanismos internacionais tais como Banco Mundial (BC), Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Organização Mundial do 

Comércio (OMC), Fundo Monetário Internacional (FMI), entre outros, e às cobranças 

da população por melhores serviços. 

Este trabalho foi realizado com base na revisão de literatura, por meio de 

fundamento em aportes teóricos através de pesquisa bibliográfica e pesquisa 

documental. 

Como base teórica para este trabalho, embasamo-nos em Marx (1996), Saviani 

(2007), Mészáros (2005) e Ball (2010). Com Marx (1996) compreendemos o trabalho 

como atributo intrínseco ao homem, meio pelo qual transforma a natureza e a si mesmo 

para sua melhor subsistência. Em Saviani (2007) elucidamos nossa compreensão de que 

as reformas sob a perspectiva do capital consistem no aprimoramento da exploração do 

capital sob todas as dimensões de organização da vida humana. Com Mészáros (2005) a 

compreensão do movimento histórico de subsunção da educação e do trabalho como 

mecanismos para a exploração do capital sobre as classes que vivem do trabalho e, com 

Ball (2002), o entendimento de que as reformas consistem no aprimoramento das 

tecnologias políticas que buscam formar um novo profissional flexível e obediente, 

envolvendo a gestão de desempenho e a performatividade.  
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Objetiva-se compreender os impactos da interferência do capital privado no 

âmbito da educação pública e para a formação e trabalho dos professores. 

 

AS DIMENSÕES E INTERFERÊNCIAS NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

Frente ao cenário e à luta histórica de movimentos comprometidos com a 

educação pública e de qualidade – qualidade socialmente referenciada – para todos e à 

democratização do ensino, tais como, Conferência Nacional de Educação (Conae), 

Associação Nacional pela Formação dos Profissionais (Anfope), Associação Nacional 

de Pós-graduação (Anped), Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes), entre 

outros, as políticas governamentais, sob o escrutínio da interferência das empresas 

privadas, resinificam estas lutas e reivindicações, incorporando ações como ampliação 

da jornada escolar, avaliações de desempenho, universalização do acesso, por meio da 

padronização de metodologias e resultados a serem perseguidos e alcançados, com o 

oferecimento da educação que vise a qualidade segundo a ótica do mercado, de 

preferência mão de obra barata e os resultados de avaliações que mensuram a qualidade 

do ensino meramente pelo índice estatístico. 

Para Rossi, Bernardi e Uczak (2017) esta manobra se efetiva quando o 

empresariado brasileiro muda o sentido e o significado sobre a educação pública, 

envolvendo-se na oferta diretamente de serviços públicos educacionais, tais como,  

formação de mão obra em massa, fornecimento de materiais didáticos, nas parcerias 

público-privadas com o terceiro setor e na privatização de serviços. 

Há que se ressaltar o espólio atribuído às classes como um processo de 

naturalização de sua realidade e conjuntura, onde os que são mantidos na subjugação ali 

estão por incapacidade pessoal ou por falta de sua dedicação, ao passo que o seu 

contrário se justifica pela dedicação do ser social por mérito e pela continuidade do 

sistema que precisa desta estrutura. 

Rossi, Bernardi e Uczak (2017) evidenciam esta estrutura sob a perspectiva da 

união de interesses entre o governo federal e a classe empresarial brasileira, destacando 

que a formulação de políticas e sua implantação acontece em detrimento dos interesses 

de classe dos signatários do poder econômico, cujo movimento Todos Pela Educação 

(TPE) congrega, por meio de sua proposta/discurso de luta por educação pública e de 
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qualidade para todos, a consubstanciação de interesses econômicos e a consequente 

união do Estado com alguns grupos empresariais cujo objetivo é a dominação e 

obtenção de lucros monumentais e o controle ideológico. 

Como corolário, as parcerias legitimadas sob o discurso de oferecer educação de 

qualidade
2
 e condições de acesso e permanência, justifica por si mesma a necessidade 

do Estado estabelecer relações e parcerias com a iniciativa privada, pois é consenso – 

criado entre Estado e grupos empresariais – a concepção de que o setor público não 

consegue, por si mesmo, oferecer e atender toda a estrutura que a prestação dos serviços 

requerem, então, fazem-se os vínculos ou parcerias para que tal propósito/lei de fato 

seja efetivada, a partir do convencimento da qualidade dos serviços prestados pela 

iniciativa privada e incapacidade do setor público na provisão de todas as necessidades 

da população.  

 

[...] podemos afirmar que a classe trabalhadora brasileira conquistou o acesso 

à educação, fruto de muita luta, mas a consolidação do acesso, da 

permanência e da qualificação desse processo está em disputa. Quando se 

percebe que, nas atuais políticas educacionais para a escola pública, existem 

interesses e influência dos empresários, e que o governo incorporou parcerias 

com esse grupo, é preciso atenção a esse movimento de classe e à criação 

desse consenso. (ROSSI, BERNARDI, UCZAK, 2017, p. 3) 

 

Se as ações governamentais de manutenção da sociedade e a consequente 

retroalimentação da perspectiva neoliberal se enraíza no setor público, desde a prestação 

de serviços diretamente à indireta, como as terceirizações, fornecimento de materiais e 

insumos entre outros, necessário se faz olhar para as políticas públicas para além do que 

elas apresentam no discurso declarado. É preciso compreender suas determinações 

políticas, econômicas e sociais. 

Neste sentido, entende-se que a conjuntura mercadológica enraizada nos 

serviços públicos é um nicho de mercado em ampla expansão, envolvendo a formulação 

de políticas, diretrizes e projetos com um mercado certo e condicionado, justificado 

pelas leis e pela manipulação das consciências da população, com especial destaque 

para a criação do caos e a sua resolução com medidas e soluções que, parcialmente, 

                                                           
2
 Qualidade socialmente referenciada. 
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resolvem o problema da população, criando-se o ideário da necessidade e viabilidade de 

tais ações a serem prestadas pela iniciativa privada.  

De acordo com Mészáros (2005), a educação é historicamente utilizada como 

mecanismo das classes dominantes para a manutenção do sistema capitalista de 

produção, envolvendo a formação de força de trabalho, bem como, a sua absorção, 

modo de manutenção e segregação de classes, envolvendo a formação das consciências 

para o trabalho, consumo, subserviência desmedida, disponibilidade para requalificação 

e flexibilidade para readequações impostas para a manutenção do sistema, como, 

atributo insubstituível para a sua sobrevivência. 

Neste mesmo sentido, Mészáros (2005) assevera que as reformas na educação 

sob as premissas do capital são historicamente implementadas para a manutenção das 

formas de exploração e/ou o seu aperfeiçoamento que, nos termos de Ball (2005), são 

garantidas pela formação de novas consciências, cujo objetivo fundamental é a gestão 

do desempenho e a perseguição da performatividade e eficácia nos resultados. 

No Brasil, destaca-se o grupo Todos Pela Educação como iniciativa social na 

luta pela defesa da educação pública de qualidade para todos. Esta organização tem 

como mote a fiscalização do Plano Nacional da Educação, defendendo a bandeira de 

universalização do ensino, condições de acesso e permanência e a garantia de que a 

escola cumpre o seu papel no processo de construção da aprendizagem. Doravante, de 

maneira indireta o TPE, sob o discurso de defesa da educação, tem na sua composição a 

defesa de interesses mercadológicos, exemplificado corpo de partícipes no seu quadro 

organizacional, a saber grupos e empresas de alto poder econômico no mercado. 

Exemplifica-se a seguir a composição dos conselheiros de governança do TPE e 

as respectivas empresas que representam. 

 

Quadro 1 - Conselheiros de Governança do Todos Pela Educação e suas empresas 

Nome do conselheiro Empresa que representa 

Jorge Gerdau Johannpeter Presidente do Grupo Gerdau 

Ana Maria dos Santos Diniz Instituto Grupo Pão de Açúcar 

Antonio Cesar Russi Callegari Diretor da Faculdade SESI-SP de Educação; 

Membro do Conselho Nacional de Educação; 
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Presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia 

Aplicada – IBSA 

Antonio Jacinto Matias Vice-presidente da Fundação Itaú Social 

Beatriz Johannpeter Instituto Gerdau 

Daniel Feffer Suzano Holding AS 

Danilo Santos de Miranda Diretor Regional SESC SP 

Denise Aguiar Alvarez Diretora Fundação Bradesco 

Fernão Carlos Botelho Bracher Itaú e Banco BBA Creditanstalt, ex-presidente do 

Banco Central 

José Francisco Soares Professor da UFMG, membro do Conselho 

Técnico do Instituto Nacional para la Evaluatión 

de la Educatión 

(INEE) do México e ex-presidente do INEP 

José Roberto Marinho Fundação Roberto Marinho- Rede Globo 

Luciano Dias Monteiro Diretor de Relações Institucionais do Grupo 

Santillana Brasil (Editora Moderna) 

Luiz Norberto Pascoal Grupo D’Pascoal e Fundação Educar D’Pascoal 

Luiz Paulo Saade Montenegro Instituto Paulo Montenegro 

Milú Villela Presidente do Instituto Faça Parte e Brasil 

Voluntário 

Mozart Neves Ramos Diretor de articulação e inovação do Instituto 

Ayrton Senna 

Ricardo Henriques Superintendente executivo do Instituto Unibanco 

e Professor do Departamento de Economia da 

Universidade Federal 

Fluminense (UFF). 

Viviane Senna Instituto Ayrton Senna 

Wanda Engel Aduan Superintendente executiva do Instituto Unibanco 

Fonte: (Rossi, Bernardi e Uczak, 2017, p. 10) 

 

Trata-se de parte da representação empresarial que envolve a organização Todos 

Pela Educação. A presença e participação da elite econômica brasileira, por si só, 
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demonstra que o interesse do empresariado no envolvimento com a educação pública 

objetiva outros fins para além daquele anunciado pelo movimento, a saber, educação 

pública e de qualidade para todos.  

Como nicho econômico das empresas envolvidas, temos bancos, editora, 

siderúrgica, ramo alimentício, papel e celulose, intelectuais, mídia/comunicação, grupo 

de pesquisa sobre opinião pública, membro do governo, transportes, ONGs, entre 

outros, que compõem a organização.   

Este engodo destaca que, cada vez mais, os grupos empresariais têm 

envolvimento direto com as políticas educacionais, na participação conjunta nos 

comitês de discussões sobre as prioridades educacionais visando a “conciliação para 

governabilidade” (VIEIRA, 2015) para a definição de estratégias que possibilitem 

alcançar as metas de governo.  

Saviani (2007) elucida que ao capitanear a opinião pública, a elite dominante em 

parceria com o governo, justifica as ações implementadas junto às políticas 

educacionais como um processo natural para o desenvolvimento do curso da história, 

fazendo das reformas e estabelecimento das leis um consenso defendido como a 

alternativa para superação de problemas apresentados na conjuntura do sistema. As 

soluções, diga-se de passagem, são encontradas, oferecidas e realizadas, mas, não para 

seu principal signatário, a educação, e para aqueles que tiram benefícios próprios em 

todo o processo. 

Exemplificando, a afirmação feita com base em Saviani (2007), Rossi, Bernardi 

e Uczak (2017) apresentam a participação do empresariado na oferta de serviços de 

maneira direta à educação pública, por meio das parcerias para fornecimento de 

tecnologias educacionais, como Jovem de Futuro, Gestão de Educação e Projeto entre 

Jovens, ligados ao Instituto Unibanco, o Circuito Campeão, Acelera e Se liga, ligados 

ao Instituto Ayrton Senna, o Multicurso Matemática, ligado à Fundação Roberto 

Marinho, legitimando a participação do setor privado no meio público, tendo como 

pano de fundo a oferta da concepção e convencimento da população de que na gestão de 

serviços o setor privado tem o condão para a eficiência, descaracterizando sempre mais 

a imagem do Estado como prestador de serviços de qualidade, que nos termos de Ball 
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(2005), consistem nas tecnologias políticas, nomeadamente de profissionalismo, 

gerencialismo e performatividade. 

Por tecnologias políticas, Ball (2005) compreende as formas pelas quais o 

Estado gestor impõe sobre o trabalhador a obrigatoriedade de pautar o seu ofício 

segundo resultados estabelecidos de forma exógena, sem sua coparticipação no 

estabelecimento das metas a serem alcançadas, de modo que o seu cumprimento é 

internalizado por aquele que desenvolve a ação na prática não visando ou tendo outro 

resultado senão a excelência no resultado.  

Assim, pelo aparato desenvolvido entre o Estado e o capital privado, tenciona-se 

ao convencimento da população que, em meio aos entraves e problemas educacionais,  

encontrados pela escola, são possíveis de soluções
3
 por meio das estratégias propostas 

de maneira conjuntural, pela padronização do currículo e dos materiais a serem 

utilizados para a construção da aprendizagem, avaliações em larga escala e a gestão do 

desempenho dos profissionais, como pano de fundo para a correção de possíveis erros 

e/ou a sua premiação pela meritocracia no trabalho desenvolvido com eficácia. 

Cabe enfatizar que, a padronização dos resultados e a meritocracia no sistema 

educacional, são extremamente maléficas para a categoria de trabalhadores docentes, 

assim como, para o alunado. Isto, pelo motivo de que a regionalização de determinadas 

escolas, favorecem melhores resultados como um todo, se compararmos o nível de uma 

escola de periferia com a de região central. As condições materiais das famílias dos 

estudantes influenciam fortemente no resultado de seus filhos, como por exemplo nas 

famílias em melhores condições financeiras há o acesso à cultura, tempo destinado para 

o estudo, para o lazer e descanso, enquanto para as de periferias, as crianças ficam, na 

grande maioria, aquém desta realidade. 

 

ELEMENTOS DE CONTROLE NEOLIBERAIS E AS REFORMAS 

Ao destacar o processo de exploração no trabalho educacional, Ball (2010), ao 

analisar o processo de trabalho performativo, orientado pela performatividade como 

regra que orienta o desenvolvimento das ações neoliberais, demonstra que ao 

                                                           
3
 Via de regra, a proposição isolada resolveria todos os problemas da conjuntura. 
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trabalhador é estabelecido um novo modo de comportamento, de forma que, a sua 

maneira de ser  na execução de seu trabalho é moldada desde o seu processo de 

concepção da formação para o trabalho e, para o que, ele precisa ser e fazer para 

permanecer naquela ocupação que possui, condicionando como ele faz, aquilo que ele é, 

bem como,  o quem ele pretende ser. 

Ball (2010) define performatividade como tecnologia política, modo pelo qual 

organismos gestores estabelecem a forma, medida e resultados que as ações de 

determinados grupos precisam alcançar. Neste sentido, não se requer a presença 

constante de um chefe que esteja mensurando os resultados e/ou de um algoz que açoite 

o trabalhador, para que algum resultado seja alcançado em um determinado período de 

resultado, trata-se da internalização pelo próprio trabalhador conhecedor dos resultados 

que precisa produzir, sob o risco de ser despossuído de sua identidade, status, ganha pão 

e não poder arcar com seus compromissos pessoais e sociais. Também, define 

performatividade como cultura, modo pelo qual o indivíduo desenvolve seu trabalho 

com a convicção de que determinada forma de executar as ações requerem que 

produzam resultados pré-determinados, sem os quais a lógica do sistema pode colapsar.  

Por fim define performatividade como modo de regulação, meio pelo qual 

estabelece metas, meios, fins, normas e resultados, usando-se mecanismos para aferição 

de resultados, produtividade, comparação, julgamento, exposição e, como regra geral, a 

exclusão daqueles que não produzem resultados performativos esperados. Em termos 

gerais, consiste num sistema que espalha terror entre os seus envolvidos, pois hão que 

prestar contas dos resultados, assim como, terem as consequências a partir deles; 

instaura-se o reino da insegurança, da competição – fundamentalmente o objetivo 

consiste em que os indivíduos se digladiem –, de modo que o aumento da produção e/ou 

dos resultados de determinado produto e/ou ação, seja sempre mais favorável, para 

quem tem o poder de julgar e recompensar, impactando na forma como o ser social 

concebe a si mesmo e como busca superar seus desafios. 

Para a agenda neoliberal, cumpre salientar que tais definições de 

performatividade representam tão somente a maneira de o trabalhador permanecer no 

mercado, que se trata de uma lógica inerente ao sistema onde, àquele que é 
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performativo, as recompensas são favorecidas e, aos não performativos, o fracasso é de 

responsabilidade única e exclusivamente seu/sua.  

Destaca-se também que a performatividade enquanto tecnologia política não 

representa uma medida de ação/comportamento alcançável para todos, é alternativa de 

controle e de subjugação da maioria, representando nos termos de Ball (2010, p. 39) 

ação construtiva e destrutiva, [...] “Com efeito, nós nos criamos na medida da 

informação que construímos e transmitimos sobre nós mesmos, nós nos articulamos 

dentro desses jogos representacionais de competição, intensificação e qualidade”. 

Nestes termos, para Ball (2010), no processo de transmutação da concepção que 

o indivíduo tem de si, ao migrar da condição de vigiado e rigorosamente fiscalizado por 

um vigia, passa-se à concepção do controle a partir dos resultados que deverão ser 

apresentados, sabedores das consequências do seu não cumprimento. Assim, o ser social 

vê-se perseguido por si mesmo com a necessidade de sempre superar seus limites, 

incomodado/atormentado pela perseguição do como aprimorar, como tornar-se mais 

eficiente, como produzir os melhores resultados, como superar o concorrente que é o 

seu par, o que fazer ou mudar para permanecer a ocupar alguma posição no trabalho. 

A partir desta pressão pessoal por resultados seus, o ser social se adapta a um 

novo código moral, dilacera a si mesmo para atender às expectativas que a sua posição 

requer ou que, para ocupar determinado posto lhe obriga. Com isto, a ação orientada 

para a performance, a performatividade, subsome quem o ser social é e quem ele 

pretende ser, chegando-se à naturalização de determinadas ações e práticas, sendo que, 

neste processo, cada um se torna vigia de si e de todos e as metas direcionam a atuação 

de todos e cada um.  

Nestes termos, a ação organizada pelos grupos, associações, sindicatos, 

organizações pela defesa do bem comum são deslegitimadas como manobras de poder 

para dominação da grande massa, enfraquecendo ainda mais a possibilidade de os seres 

sociais se organizarem e pleitearem ações para o bem comum, pois já não se veem como 

iguais, mas como adversários e potenciais riscos uns para com outros. Migra-se da 

concepção de grupo das sociedades primitivas, em que todos lutavam conjuntamente 

por um bem, para o bem comum, sob responsabilidade de um particular. 
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Ball (2010, p. 40) enfatiza que as práticas na sociedade de controle produzem 

um novo indivíduo nas relações sociais e interpessoais, atuando naquilo que define 

como “performatividade de fora para dentro e de dentro para fora”, na “construção 

cultural, a instilação do orgulho, a identificação” e a produção de ações que o sujeito 

toma como suas, que estão inerentemente ligadas por convicção pessoal e pela crença de 

tais atributos como seus e, como pressão e forma de controle externa pelas “avaliações e 

classificações, postas dentro da competição entre grupos, dentro das instituições, o que 

podem engendrar sentimentos individuais de orgulho, de culpa, de vergonha e de 

inveja”, de modo que o trabalhador vê no outro um risco e, para ser menos susceptível, 

não mede esforços para superar o outro e a si mesmo. 

 

Elas são subentendidas dentro de um complexo institucional, de equipe, de 

grupo e de relações comunitárias – a comunidade acadêmica, a escola, os 

departamentos, a universidade, por exemplo. Nós nos embasamos na 

avaliação dos pares, nós redigimos as prestações de conta, nós atribuímos 

graus aos outros departamentos, nós repreendemos nossos colegas por sua 

pobre produtividade, nós planejamos, pomos a funcionar e alimentamos os 

procedimentos departamentais e institucionais para monitorar e melhorar os 

resultados (BALL, 2010, p. 41). 

 

Para atender à lógica que o sistema obriga, os trabalhadores em educação, 

sabedores dos resultados que precisam apresentar, passam a atuar sob uma dimensão 

que foge à sua relação ontológica com o trabalho, enquanto construção de si mesmo, 

como necessidade e extensão do eu para a ação segundo mecanismos controladores, 

fazendo da fabricação de resultados um produto que é exógeno ao ser social, para 

continuar sendo quem é, bem como, para garantir sua colocação no mercado, assim 

como, sobreviver a partir de seu ofício. 

Fabricar resultados passa a ser o objetivo da ação do trabalhador na educação, 

pela construção da desidentificação com a natureza singular de seu trabalho, por 

exemplo, educar como um ato de ensinar, transmitir e produzir conhecimentos, para 

torná-lo representação, números, estatísticas e medida para regulação. 

Ball (2002) aponta que o sistema performativo torna esquizofrênicos os que são 

nele inseridos por meio do gerencialismo. Entende-se esquizofrenia como o plano de 

ação que afeta a consciência do indivíduo do próprio eu, não como uma patologia, mas 

uma anomia social, quer dizer, trata-se de uma representação que o ser social busca ter 
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para si, enviesado por uma regra de representação para resultados. Isso é definido pelo 

autor como fabricação de resultados paradoxal: cria-se uma estrutura de fachada para o 

ser social se adequar, como forma de se esquivar da avaliação que prova o contrário – 

no caso, as inspeções e auditorias e, em contrapartida, o torna totalmente submisso ao 

próprio sistema, fazendo-o parte dele. Ainda, a transparência visada pelos sistemas de 

gestão é, de fato, um invólucro de representação – literalmente, são mundos de 

representações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O controle ideológico sobre uma dimensão da vida humana é condição para 

controlar os fins, meios e formas de organização de uma determinada sociedade, 

condicionando o que e como fazer assim, como a ação dos envolvidos, estabelecendo 

seus limites, obrigações e resultados a serem alcançados. Ganha força, no Brasil, o 

movimento de reformas orientado pelo Estado neoliberal, sob o qual é imposto sobre a 

classe, que vive do trabalho em educação, a constante responsabilização pelos 

infortúnios provocados por políticas que visam a excelência de resultados segundo as 

premissas do capital. 

A reforma do Estado, justificada pela incapacidade de prestar serviços 

adequados para a população, assim como, sua base fundamentalmente burocrática, 

introduziu na gestão dos serviços públicos, os mecanismos da administração privada, 

escancarou as portas do público ao capital privado, sob o argumento de que a excelência 

dos serviços é advinda dos mecanismos gerencialistas, para os quais a excelência dos 

resultados é uma consequência da boa administração. 

Com isto, estabeleceu-se no trabalho público a lógica de mercado em várias 

perspectivas, entre elas: a) a obtenção de lucros exponenciais por empresas que estão 

envolvidas desde a definição de políticas à prestação de serviços que elas mesmas 

influem no governo; b), o controle sobre o trabalho numa dimensão de pressão; c) a 

definição e mensuração de resultados; d) interferência nas políticas de formação, assim 

como, no reconhecimento dos profissionais da docência, envolvendo a dimensão 

salarial, social e de identificação pessoal com o trabalho. 
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Evidenciou-se que as políticas educacionais brasileiras são serviçais aos ditames 

de mecanismos internacionais, que ditam e direcionam a organização do estado, numa 

cadeia de normatizações que colocam o país na linha de desenvolvimento requerida por 

organizações tais como BC, FMI, OCDE, entre outros, numa fundamentação 

nomeadamente mercadológica. 

Reitera-se, neste cenário, a interferência e o poder de definição do empresariado 

brasileiro, atuando fortemente junto aos governos federal, estadual e municipal na 

provisão de políticas, recursos e oferta de serviços, que, no caso apresentado, sob a ótica 

macro em nosso país, nomeamos o movimento Todos Pela Educação, como um dos 

principais signatários, o qual compõe-se da alta elite econômica, atuando em benefício 

de seus interesses. 

Como corolário, o governo, principal aliado do capital, constrói o caos na 

prestação dos serviços públicos, por meio do desmonte da carreira docente, da 

incapacidade física para prestação de serviços, das manobras orçamentárias que 

inviabilizam o financiamento adequando para a provisão com qualidade, do 

convencimento ideológico da população sobre a eficiência do mercado, inclusive com a 

prática de pagamento pelos serviços e, de forma estarrecedora, cobra-se dos serviços 

públicos resultados que são impraticáveis, como parte do processo ideológico de 

precarização do trabalho e das condições da classe envolvida na dimensão aqui 

analisada, a educação. 
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Resumo 
Elevada quantidade de trabalho, baixos salários, turmas lotadas e violência no espaço 

escolar são alguns desafios enfrentados pelos professores da Educação Básica na 

atualidade. Esta temática, pouco discutida nos cursos de licenciatura, tem sido parte do 

ser professor e pode ocasionar problemas na sua saúde física e mental, levando-os ao 

sofrimento, depressão e à síndrome do esgotamento profissional (síndrome de burnout). 

Diante deste cenário, esta pesquisa teve o objetivo de refletir sobre a necessidade de se 

abordar a temática trabalho docente e suas contradições como recorte essencial para a 

formação inicial. Para compreender de perto esta situação, a metodologia proposta para 

a realização desta pesquisa foi qualitativa com a coleta de dados a partir da aplicação de 

questionários semiestruturados por discentes do curso de Licenciatura em Química do 

Instituto Federal de Goiás - Campus Itumbiara. Buscou-se analisar a relação entre o 

trabalho docente e a saúde dos professores de uma escola municipal na cidade de 

Itumbiara-Goiás, descortinando um cenário permeado por questões que reforçam o quão 

importante é sua abordagem crítica por discentes e docentes nos cursos superiores. 

Entre os resultados alcançados, destaca-se uma realidade complexa que caracteriza a 

profissão, sobretudo a elevada jornada de trabalho, a redução do tempo livre e a situação 

de cansaço físico e mental que os afeta cotidianamente. Portanto, concluiu-se a 

importância de se discutir a rotina do trabalho nos cursos de Licenciatura como uma 

prática essencial para a reflexividade, que pode ocasionar num maior entendimento e 

consciência crítica sobre esta profissão que deve ser estimulada já na formação inicial. 

Palavras-chave: trabalho docente; escola pública; formação docente. 

 

Introdução 

O trabalho passou por transformações com o desenvolvimento do capitalismo no 

final do século XX e início do século XXI, forçando os trabalhadores a venderem sua 

força de trabalho e se submeterem cada vez mais a ritmos intensos e exaustivas 

mailto:luciene.cso@gmail.com
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jornadas. Este processo repercute na docência e, como resultante de tais mudanças, a 

educação tem sido pensada a partir de fatores como as condições de trabalho nas quais 

os professores estão submetidos, que engloba um conjunto de recursos que possibilita a 

realização do trabalho educativo e que envolve tanto a infraestrutura das escolas, a 

disponibilidade de materiais didáticos e as políticas educacionais que norteiam as 

escolas. (KUENZER; CALDAS, 2009) 

As escolas públicas brasileiras sofrem cada dia mais com a redução dos 

investimentos o que acaba dificultando a melhoria das condições de trabalho dos 

professores e de valorização profissional, o que inclui tanto a infraestrutura, insumos e 

materiais importantes para a realização do processo de ensino e aprendizagem. Docentes 

são afetados, por exemplo, pela ausência de materiais didáticos que dificulta o trabalho 

em sala de aula, além de contribuir para sua insatisfação em relação à profissão e a 

configuração de um estado de mal-estar docente. Muitos são obrigados a se esforçarem 

para suprir a falta de recursos pedagógicos nas instituições escolares com recursos 

próprios, mesmo com salários incompatíveis com a quantidade de trabalho envolvido. 

(NUNES et al., 2013) 

A desvalorização salarial consiste em outro problema que, com o passar do 

tempo, representa um elemento de desmotivação destes profissionais. Muitos se veem 

forçados a aumentarem o número de aulas e a quantidade de escolas para lecionar, 

causando assim um acumulo de afazeres tanto dentro quanto fora do local de trabalho. 

O trabalho docente abrange, portanto, atividades na sala de aula e nos espaços e tempos 

extraclasse. Neste sentido, realizam tarefas em casa como correções, preparações de 

aulas, organização do processo educativo, dentre outros. 

Outros fatores têm caracterizado a profissão e pode afetar o mal-estar docente e, 

possivelmente, sua saúde: a questão da indisciplina e da violência escolar. Casos de 

vandalismo, roubo e agressões no ambiente escolar são discutidos em estudos que 

abordam a realidade escolar de muitas instituições. Há casos nos quais os docentes 

percebem uma sensação de impotência para intervir e melhorar essas situações 

vivenciadas. (KUENZER; CALDAS, 2009) 

Partindo deste cenário que caracteriza a educação escolar pública, o objetivo 

desta pesquisa foi refletir sobre a saúde mental e física dos professores de uma escola 
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municipal na cidade de Itumbiara-Goiás, buscado entender se estes profissionais 

identificam alguma relação entre seus problemas de saúde, o exercício de sua profissão 

e as condições materiais, humanas, físicas e estruturais a que estão submetidos 

cotidianamente ao longo de suas carreiras. 

A formação de professores na sociedade contemporânea precisa abordar as 

contradições que marcam a “prática social de educar” e colaborar para a constituição da 

identidade profissional docente. Portanto, há necessidade de se discutir a rotina do 

trabalho docente nos cursos de formação de professores, sobretudo questões como 

saúde mental e a síndrome de burnout. Tal prática pode ocasionar num maior 

entendimento da realidade e consciência crítica em relação a esta profissão (PIMENTA, 

1999). 

 

Metodologia 

Realizou-se uma pesquisa exploratória, que tem por objetivo familiarizar com o 

objeto de estudo para que seja possível orientar e formular as hipóteses da pesquisa. A 

metodologia utilizada foi qualitativa, diante do objetivo de compreender as condições de 

trabalho docente e as possíveis correlações com os fatos e fenômenos que levam os 

docentes a desenvolverem problemas ligados à sua saúde física e mental. (LAKATOS; 

MARCONI, 2010) 

A coleta de dados a partir da aplicação de questionários semiestruturados por 

discentes do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Goiás - Campus 

Itumbiara. Buscou-se analisar a relação entre o trabalho docente e a saúde dos 

professores de uma escola municipal na cidade de Itumbiara-Goiás, descortinando um 

cenário permeado por questões que reforçam o quão importante é sua abordagem crítica 

por discentes e docentes nos cursos superiores.   

Entendeu-se que a coleta de dados deveria ser feita por discentes do curso de 

Licenciatura em Química, a única graduação ligada à formação de professores no 

Instituto Federal de Goiás no Campus Itumbiara. Realizou-se um estudo bibliográfico e 

de campo, no qual propôs-se uma aproximação da temática tanto teoricamente quanto 

indo à campo, ouvindo os profissionais que lidam com a problemática em questão.  
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Além do levantamento bibliográfico, houve a aplicação de um questionário 

semiestruturado para 20 professores da rede municipal de Itumbiara. Buscou-se 

conhecer seu perfil dos professores que vivenciam a prática profissional docente 

abordando questões como sexo, formação acadêmica, carga horária semanal, número de 

escolas que atuam e problemas de saúde que possivelmente poderiam ser relacionadas 

ao exercício profissional. 

A seleção dos docentes ocorreu a partir da disponibilização dos mesmos para 

participarem da pesquisa, mas de modo aleatório, sendo o critério de inclusão definido a 

partir da atuação em uma mesma instituição escolar. Eles foram convidados a responder 

o questionário, deixando claro os objetivos da pesquisa, bem como o anonimato que 

perpassaria toda a abordagem, análise dos dados e divulgação dos resultados.  

Acrescenta-se que a análise visou trazer da realidade que cerceia os professores 

questões que fossem pensadas em relação com a teoria e alguns estudos já realizados. 

Tal movimento reflexivo teve como intenção envolver os futuros professores numa 

prática essencial para se conhecer a profissão, para além do âmbito acadêmico e das 

discussões realizadas em sala de aula que também são importantes.  

 

Trabalho docente, profissionalização e formação docente 

Participaram desta pesquisa 20 professores que colaboraram voluntariamente 

com a pesquisa, dentre os quais 03 são homens e 17 são mulheres. A formação variou 

entre graduação em Pedagogia (10 docentes), licenciatura em Letras (04 docentes) e 

licenciatura em Ciências (2 docentes); e apenas 04 docentes disseram que possuíam pós-

graduação sem especificar a área de atuação. 

Em relação ao número de escolas que lecionam, 04 dos professores trabalham 

em duas escolas e 16 trabalham apenas na escola onde foi realizado o estudo. Este dado 

representa um avanço, pois estudos descritivos mostram que a maior parte dos 

professores da educação pública tem que atuar em mais de uma escola para conseguir 

uma remuneração capaz de suprir suas necessidades de sobrevivência. 

Evidencia-se que a carga horária é determinada pelas organizações escolares e 

suas demandas, mas devido à desvalorização salarial muitos deles acabam estendendo o 

número de aulas para compensar os salários. Em alguns casos, os docentes trabalham 
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nos três turnos (matutino, vespertino e noturno), demonstrando um processo de 

intensificação do trabalho, que pode ser definida, segundo Dal Rosso (2008, p. 23): 

 

[...] os processos de quaisquer naturezas que resultam em um maior dispêndio 

das capacidades físicas, cognitivas e emotivas do trabalhador com o objetivo 

de elevar quantitativamente os resultados. Em síntese, mais trabalho. [...] 

Intensificar é exigir mais trabalhos e resultados superiores no mesmo espaço 

de tempo. Significa, portanto, aumentar a exploração do trabalho. 

 

Aplicando as teorizações de Dal Rosso (2008) para analisar a docência, entende-

se que há uma tendência das instituições escolares e de seus gestores de extraírem uma 

melhor performance dos professores, o que significa cobrar deles que atuem em mais 

quantidade de trabalho em menos tempo. Ocorre uma cobrança por maior produtividade 

que pode envolver a atuação em projetos, na elevação dos índices de aprovação, na 

organização de eventos, dentre outros. Então, são direcionados a atuar em atividades 

que não são comumente atribuídas ao processo de ensino e aprendizagem, ampliando-se 

os deveres inerentes ao ser professor. 

A Tabela 1 traz os dados referentes à carga horária semanal dos docentes, 

demonstrando que a maior parte dos entrevistados atuam com uma carga horária de 40 h 

semanais. Chama a atenção o fato de docentes afirmarem atuar com 50 h e 60 h 

semanais, mostrando uma situação preocupante, já que um tempo maior de trabalho 

representa mais energia gasta com a esfera profissional, mais estresse e desgaste físico e 

emocional motivado pela desvalorização salarial existente no ensino básico público 

brasileiro. 

 

Tabela 1 - Carga horária dos professores interrogados 

Carga horária semanal (hora/aula) 40 h 50 h 60 h 

Quantidade de professores 16 2 2 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em conseguinte, dos professores pesquisados, 12 deles realizam tarefas do 

trabalho em casa, e 15 deles afirmam que conseguem separar a vida profissional da vida 

pessoal conseguindo assim realizar atividades de seus interesses no tempo livre, já 3 
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docentes não conseguem de forma alguma separar tempo livre para o lazer; e 2 deles, ás 

vezes, conseguem tirar tempo para atividades de lazer. Logo, um número reduzido 

consegue desfrutar do tempo livre, tão importante para a renovação da força de trabalho, 

para o descanso e para o convívio familiar. 

Diante da elevada quantidade de trabalho e das responsabilidades que estão 

envolvidos, o tempo livre de muitos docentes é preenchido por etapas de trabalho como: 

encontro com pais, reuniões, eventos escolares, correções e preparações de aulas, 

trabalhos e provas. Esta prática, bastante comum, pode prejudicar sua qualidade de vida, 

pois não conseguem se desligar do trabalho mesmo vivenciando em espaços e tempos 

não escolares e destinados à vida pessoal (TARDIF; LESSARD, 2014). 

O ato de vivenciar, por longos períodos durante sua vida produtiva, um excesso 

de trabalho e de responsabilidades, muitas das quais ultrapassam o que se entende por 

ensino e aprendizagem, pode gerar nervosismo, cansaço mental e estresse. Quando esses 

sintomas não são tratados corretamente podem levar ao desenvolvimento da síndrome 

de burnout e depressão, como já foi apontado. Neste sentido, ao serem indagados sobre 

a saúde do professor e a atuação na sala de aula, podemos observar na Tabela 2 as 

doenças apresentadas pelos professores como tendo alguma correlação com as 

condições de trabalho: 

 

Tabela 2 – Problemas de saúde apresentado pelos professores. 

Problema de saúde Quantidade de professores 

Cansaço mental  6 

Nervosismo 4 

Síndrome da ansiedade 2 

Depressão 2 

Síndrome de burnout 0 

Dores de cabeça 3 

Problema de coluna  2 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Verifica-se, que a maior parte cita o cansaço mental como oriunda das condições 

de trabalho docente. O nervosismo foi o segundo fator mais citado sendo proveniente de 

uma rotina sobrecarregada e com ritmos acelerados. Além do que consta na Tabela 2, 

foram apontadas também as dores frequentes nas pernas, a má qualidade no sono e a 

síndrome do pânico como aspectos que precisam ser levados em consideração ao longo 

de uma vida de dedicação ao trabalho em sala de aula. 

Estudos recentes têm demonstrado que o excesso de trabalho, baixos salários, 

turmas superlotadas, a indisciplina e a violência são alguns dos desafios enfrentados 

pelos professores brasileiros diariamente, o que pode gerar sofrimento físico e psíquico, 

cansaço e ansiedade. Quando esses sintomas não são prevenidos, identificados e/ou 

tratados, os danos à saúde podem ser cumulativos e causar impactos consideráveis para 

a atuação profissional e a vida pessoal do docente. Há casos nos quais verifica-se que 

este contexto de atuação laboral docente pode gerar a síndrome do esgotamento 

profissional, conhecida também por síndrome de burnout que está ligada diretamente à 

vida profissional (SILVA, 2006). 

 

Muitos trabalhos foram realizados no mundo, investigando os sintomas entre 

os professores referentes ao quadro da síndrome de burnout. Como os 

professores são uma categoria que passa muito tempo exposta a classes de 

alunos superlotadas, com ações repetitivas, dando as mesmas aulas para 

diferentes turmas, sob pressão emocional associada com intenso 

envolvimento afetivo com as pessoas, eles são considerados os mais 

propensos a desenvolverem a síndrome de burnout. Esse quadro provoca no 

ambiente educacional inúmeros conflitos e prejudica a realização dos 

objetivos pedagógicos. A organização escolar cria barreiras, impedindo que 

essas subjetividades sejam interpretadas como resultantes do próprio sistema, 

e a saída para esse problema vem sendo a saída médica, psiquiátrica. Os 

professores encaminham-se pra o sistema de saúde, licenciando-se do 

trabalho. (SILVA, 2006, p. 70-71) 

 

Evidencia-se que esta enfermidade está presente na realidade docente e traz 

sofrimento aos profissionais que lidam com a escola e a docência como parte de sua 

profissionalização. Estudos e pesquisas tem mostrado a presença marcante da a 

síndrome de burnout, entretanto, não foi citada por nenhum professor que compõe o 

grupo pesquisado. Algumas inferências podem ser construídas, como o próprio 
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desconhecimento desta doença pela população em geral e pelos professores, 

especificamente. Por outro lado, como diz Silva (2006), a categoria profissional dos 

professores é a mais atingida por esta doença. Percebe-se que muitos entrevistados 

podem, inclusive, ter os sintomas desta enfermidade, mas não possuir a consciência de 

tal problema ou não ter associado seus sintomas à docência. 

 

Adoentado profissionalmente o professor apresenta uma confusão no 

planejamento de aula, diminui o entusiasmo, tratando com menos simpatia 

seus alunos. Sofre pelo desempenho de seus alunos, sentindo-se impotente 

frente à classe. Essa insegurança gera uma ansiedade, pois se sente ameaçado 

e não apoiado pela administração escolar. A sala dos professores e os 

corredores tornam-se lugares de desabafo e queixas. É muito comum ouvir 

discursos como esses: não aguento mais dar aulas na 7ª.b; o aluno Pedro é 

impossível, não para quieto, não sei o que fazer mais com ele; esses alunos 

não aprendem mesmo, já cansei de estimulá-los. . (SILVA, 2006, p. 72) 

 

Acrescenta-se, que muitos também podem ter optado por não declarar ou 

assumir a fragilidade de ter algum problema em sua saúde física e mental, receosos por 

alguma exposição ou consequências no âmbito escolar, mesmo o anonimato tendo sido 

esclarecido como características primordial da pesquisa. Segundo Nacarato, Varani e 

Carvalho (1998, p. 87-88), 

 

Essa intensificação pode contribuir para o aumento de uma desqualificação 

intelectual do docente, pois, ao ter que cumprir mais essas tarefas, reduz o 

seu tempo disponível para estudos individuais ou em grupos, participação em 

cursos ou outros recursos que possam contribuir para sua qualificação e 

favorecer o seu desenvolvimento profissional. 

 

Logo, a intensificação do trabalho, como foi discutido, tem caracterizado à 

docência e traz muitas consequências que vão do âmbito da saúde e bem-estar e às 

possibilidades de aperfeiçoamento pessoal e profissional. As vivências do tempo livre 

têm sido atingidas, sendo que este poderia ser destinado ao descanso, ao lazer, aos 

cuidados pessoais, à formação complementar, bem como à medicina preventiva que 

evitaria muitos dos problemas de saúde advindos da atuação profissional. 

A realização desta pesquisa trouxe consigo a motivação em se conhecer mais 

profundamente a realidade do trabalho docente, de refletir sobre a educação básica no 
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Brasil, bem como a situação da escola pública. Os dados possibilitaram evidenciar que 

os professores pesquisados estão envolvidos com uma carga elevada de trabalho, 

podendo chegar a 3 turnos de trabalho e 40 h semanais, que se tornam excessivos ao se 

perceber que muitos necessitam usar parte do tempo livre para atividades ligadas ao 

magistério. 

A formação e a prática docente têm sido um dos temas mais discutidos 

atualmente devido a tão desejada necessidade de melhorias na educação brasileira, com 

isso aumenta a necessidade de trabalhar as contradições que estão presentes no 

cotidiano dos professores nas licenciaturas. Pesquisas apontam que os cursos de 

formação de professores têm demostrado discrepância em relação com a realidade, não 

contribuindo para a formação da identidade do profissional docente (PIMENTA, 1999). 

 

O que destaco é a necessidade de reflexão sobre a prática a partir da 

apropriação de teorias como marco para as melhorias das práticas de ensino, 

em que o professor é ajudado a compreender o seu próprio pensamento e a 

refletir de modo crítico sobre  sua prática e, também, a aprimorar seu modo 

de agir, seu saber-fazer, internalizando também novos instrumentos de ação. 

[...] Em relação aos contextos políticos, sociais, institucionais, há que se 

considerar que não se trata apenas de buscar os meios pedagógico-didáticos 

de melhorar e potencializar a aprendizagem dos professores pelas 

competências do pensar, mas também fazer leitura crítica da realidade. É 

preciso associar o movimento do ensino do pensar ao processo da reflexão 

dialética de cunho crítico. (LIBÂNEO, 2012, p. 85) 

 

Logo, é necessário que o professor se qualifique para lidar com a precarização 

do trabalho docente, visto que a categoria docente está exposta a inúmeras dificuldades 

na realização do seu trabalho, refletir sobre os riscos de doenças, tanto física como 

psicossociais e de extrema importância para minimizar a ocorrência das mesmas no 

ambiente escolar.  

O estudante, ao ser formado como um futuro professor, precisa ter contato com 

esta discussão. Assim, esta pesquisa também evidenciou que este estará mais apto a 

enxergar tal realidade ao ler e discutir no âmbito da universidade, podendo ter 

ferramentas teóricas e práticas em livros e artigos e estágios e visitas às escolas. Como 

argumenta Libâneo (2012, p. 85),  
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Pensar é mais do que explicar e, para isso, as instituições precisam formar 

sujeitos pensantes, capazes de um pensar epistêmico, ou seja, sujeitos que 

desenvolvam capacidades básicas em instrumentação conceitual que lhes 

permitam, mais do que saber coisas, mais do que receber uma informação, 

colocar-se frente à realidade, apropriar-se do momento histórico de modo a 

pensar historicamente essa realidade e reagir a ela. 

 

Esta formação lhes propiciará uma profissionalização que os leve a questionar as 

causas e consequências em sua rotina de trabalho, muitas vezes marcada pelo desgaste 

físico e emocional.  

Percebe-se o quanto é importante a formação inicial que tem um olhar para as 

contradições da realidade da profissão docente, diagnosticando elementos que são 

decisivos para todos os sujeitos ali presentes e que tem uma participação inter-

relacionada e interdependente.  

 

Conclusão 

Percebe-se o quão rica pode ser um estudo como este que busca levar estudantes 

de cursos de Licenciatura a dialogar com professores da Educação Básica, a partir da 

prática da pesquisa e da entrevista como coleta de dados. Assim, destaca-se as 

possibilidades da prática da pesquisa na graduação como elementos formativos do 

futuro professor-pesquisador. Tanto a realidade escolar quanto a academia são 

beneficiadas neste processo pautado na reflexividade, conceito que é apontado por 

Libâneo (2012, p. 85-86) como “[....] um dos elementos de formação profissional dos 

professores, e quase sempre pode ser compreendida como um processo articulado de 

ação-reflexão-ação, modele esse que carrega consigo uma forte tradição na teoria e na 

ação.” 

Entre os problemas de saúde, a maior parte dos docentes apontou ser afetado por 

um cansaço mental e estresse, ocasionado pelo envolvimento laboral. Por outro lado, 

nenhum apontou a síndrome de burnout e isto chama a atenção pelo fato de que muitos 

podem, inclusive, desconhecer suas características e impactos, ou não querem afirmar a 

correlação entre trabalho e doenças ligadas à saúde física e mental. 

Percebe-se que os problemas de saúde que permeiam a rotina dos professores da 

Educação Básica que atuam na escola pública pesquisada podem estar diretamente 
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ligados às condições de trabalho nas quais tais profissionais se encontram inseridos. 

Deste modo, alguns fatores devem ser analisados criticamente, inclusive pelos 

professores envolvidos nesta problemática: o excesso de trabalho, a desvalorização da 

educação e da profissão, a ampliação das responsabilidades dos docentes, a cobrança 

por resultados e a redução dos investimentos, dentre outros. 

Logo, entre os resultados alcançados, destaca-se uma realidade complexa que 

caracteriza a profissão, sobretudo a elevada jornada de trabalho, a redução do tempo 

livre e a situação de cansaço físico e mental que os afeta cotidianamente. Portanto, 

concluiu-se a importância de se discutir a rotina do trabalho nos cursos de Licenciatura 

como uma prática essencial e que pode ocasionar num maior entendimento e 

consciência crítica sobre esta profissão ainda na formação inicial.  

É preciso investir na formação docente para que os professores tenham 

conhecimento da realidade escolar e as possibilidades de lidar com sua profissão de 

modo a ter qualidade de vida no trabalho, mesmo a escola estando numa complexidade 

permeada, muitas vezes, por condições precárias e a desvalorização da profissão. Logo, 

necessita-se de políticas educacionais que intervenham nesta realidade, modificando-o 

em favor do futuro da profissão docente e da educação básica brasileira. 

Este estudo apontou também outras temáticas para pesquisas futuras, dentre as 

quais se destaca a realização de grupos de discussão com interação entre a academia e a 

escola, ou seja, entre os professores universitários e alunos de licenciatura e os 

professores da Educação básica já atuantes na sala de aula, visando compreender a 

realidade da educação e do trabalho docente que marca ambos os espaços, propiciando 

uma troca de saberes e de experiências em favor de uma rotina de trabalho saudável 

para os profissionais envolvidos. 
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Resumo 
O presente trabalho, de caráter bibliográfico, é oriundo dos estudos e pesquisas 

realizados no GEPDEBS – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Docência na Educação 

Básica e Superior, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Uberlândia, sob financiamento da FAPEMIG - Fundação de 

Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. Nele discutimos a pesquisa-ação sob diferentes 

enfoques, dando ênfase nas pesquisas sobre o desenvolvimento profissional docente. 

Partindo da inquietação acerca dos diversos modos como a pesquisa-ação pode ser 

desenvolvida, temos o objetivo de apresentar como síntese um quadro comparativo 

sobre a referida modalidade de pesquisa na perspectiva das seguintes autoras: Ibiapina 

(2008), Pimenta (2005) e Franco (2005). O quadro comparativo foi estruturado 

considerando as seguintes categorias: nomenclatura, referencial teórico base, principais 

categorias de análise, aspectos metodológicos e proposições. Por meio dele, 

conseguimos destacar aspectos semelhantes e distintos na forma como as referidas 

autoras trabalham a pesquisa-ação, possibilitando-nos desenvolver uma compreensão 

mais ampliada e crítica acerca das possibilidades de utilização dessas metodologias de 

pesquisa no desenvolvimento profissional de docentes da educação básica e superior. 

 

Palavras-chave: Metodologias de pesquisa; Pesquisa-ação; Desenvolvimento 

profissional docente. 

 

Investigar, se propor a conhecer um fenômeno de modo mais aprofundado surge, 

geralmente, da curiosidade sobre um dado tema. Não uma curiosidade simples, mas 

uma curiosidade persistente, permeada por questionamentos impulsionados pelo não 

saber. Como bem disse Herculano-Houzel (2016) ao dissertar sobre a ciência em um 

artigo de jornal: “a investigação é movida pelo reconhecimento da ignorância”. 
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E o que nos intriga a ponto de dedicarmos tempo e disciplina suficientes para 

compreendermos de modo científico? Não são objetos quaisquer, definidos por outrem 

ou pelo julgamento da ciência. O que nos instiga e provoca profundamente, em sua 

maioria, são aspectos que fazem parte da nossa experiência cotidiana, experiência 

entendida aqui como aquilo “que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” 

(Larrosa, 2002, p. 21), nos afeta enquanto sujeitos. 

Nesse sentido, pensar sobre o desenvolvimento profissional docente na 

perspectiva da pesquisa colaborativa surgiu de nossa vivência como pesquisadoras no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia. 

Como estudantes do referido programa participamos do GEPDEBS – Grupo de Estudos 

e Pesquisas sobre Docência na Educação Básica e Superior, espaço rico de estudos e 

trocas acerca dos conhecimentos mais diversos que envolvem a docência. 

Ao compartilharmos em grupo as pesquisas por nós desenvolvidas, observamos 

que a pesquisa-ação é trabalhada sob diferentes enfoques para promover o 

desenvolvimento profissional docente, conforme os autores escolhidos. Considerando 

isso, no presente artigo, temos o objetivo de apresentar como síntese um quadro 

comparativo sobre a referida modalidade de pesquisa na perspectiva das seguintes 

autoras: Ibiapina (2008), Pimenta (2005) e Franco (2005).  Para isso, utilizamos 

especificamente o livro “Pesquisa colaborativa: investigação, formação e produção de 

conhecimento” (Ibiapina, 2008) e os artigos “Pedagogia da Pesquisa-Ação” (Franco, 

2005) e “Pesquisa-ação crítico-colaborativa: construindo seu significado a partir de 

experiências com a formação docente” (Pimenta, 2005). 

Para tanto, trazemos a seguir um resumo das metodologias de pesquisa 

trabalhadas por cada autora, encerrando com a apresentação do quadro comparativo que 

nos possibilita ter uma compreensão mais ampliada e crítica acerca das possibilidades 

de utilização dessas metodologias de pesquisa no âmbito do desenvolvimento 

profissional docente. 

 

A pesquisa colaborativa em educação segundo Ibiapina 

Para Ibiapina (2008) desenvolver uma investigação colaborativa em educação 

requer o envolvimento de pesquisadores e professores no processo de co-produção de 
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conhecimentos para a pesquisa e no desenvolvimento profissional dos pares por meio de 

uma postura colaborativa cujo intuito é criar espaço de estudo, reflexão e construção de 

novos saberes e possibilidades de ação frente aos desafios educacionais. 

Essa metodologia de pesquisa surge na educação como uma possibilidade 

importante para o desenvolvimento de pesquisas do tipo emancipatórias que têm como 

marcas: a horizontalidade nas relações entre os colaboradores, o movimento dialético 

entre teoria e prática e a reflexão crítica acerca dos aspectos que envolvem o campo de 

atuação dos docentes, considerando sempre o contexto sociopolítico que engendra a 

realidade microssocial (IBIAPINA, 2008). 

Assim, nessa modalidade investigativa é importante estar a todo o momento 

atento à relação que há entre a educação e a sociedade, uma vez que 

 

Parte-se do princípio de que, para transformar a escola, é preciso 

compreender que educação e sociedade são fenômenos complexos e 

contraditórios e que a escola, além de instrumento de transmissão dos saberes 

acumulados e de formação de mão-obra qualificada, é também espaço de 

transformação. Isso significa reconhecer que os conflitos existentes na escola 

fazem parte dos condicionantes sociais que impõem limites às práticas 

docentes, mas também saber visualizar as possibilidades de transformação 

dessa realidade (IBIAPINA, 2008, p. 27). 

  

Outro aspecto importante para considerarmos quando nos referimos a esta 

modalidade de pesquisa é a compreensão acerca do próprio termo colaborativa. O que 

colaborar quer dizer nesse contexto? Para Ibiapina (2008 p. 34) “colaborar significa 

tomada de decisões democráticas, ação comum e comunicação entre investigadores e 

agentes sociais”. Isto não indica, necessariamente, que professores e pesquisador devam 

participar juntos de todas as etapas da pesquisa, ter tarefas iguais e dedicarem-se na 

mesma intensidade. Na verdade, quando falamos em pesquisa colaborativa, falamos 

objetivamente em todos os partícipes terem voz e vez no processo de co-produção de 

conhecimentos sobre e para a educação, visando compreender as condições concretas do 

trabalho docente. 

Logo, na pesquisa colaborativa o pesquisador oferece sua contribuição não 

apenas quando redige um trabalho acadêmico, mas sobretudo, quando constrói 

condições para que o grupo reflita de modo crítico sobre a complexidade das situações 
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educativas considerando a dialogicidade entre teoria e prática. Os professores, por sua 

vez, colaboram na medida em que compartilham aspectos do seu cotidiano de trabalho, 

buscando compreender as relações conflituosas inerentes à docência no intuito de criar 

novas possibilidades de atuação, o que resulta em seu desenvolvimento profissional 

(IBIAPINA, 2008). 

Portando, o desenvolvimento de um trabalho colaborativo pressupõe constituir 

um grupo de sujeitos que tenham interesses pessoais, profissionais e sociais comuns e 

que se disponha a refletir sobre um dado tema baseado no respeito mútuo e na 

qualificação do saber-fazer de cada sujeito envolvido, culminando em uma formação 

democrática, coletiva, reflexiva, crítica, politizada, dialógica e feita por e entre pares. 

Para desenvolver uma investigação colaborativa no âmbito acadêmico, é 

necessário que o pesquisador adote posturas que de fato favoreçam a colaboração entre 

os pares. Inicialmente recomenda-se que o pesquisador compartilhe com os professores 

todos os detalhes do processo de pesquisa, estimulando-os a participarem ativamente de 

cada etapa vivenciada. Nesse sentido, é importante que reflitam coletivamente sobre o 

tema, o objeto de investigação, o objetivo, as concepções teóricas que norteiam o 

trabalho, a metodologia utilizada para construir o corpus de pesquisa, os caminhos 

escolhidos para fazer as análises das informações e a forma de divulgação dos 

resultados (IBIAPINA, 2008). 

Na sequência Ibiapina (2008) recomenda a sistematização de procedimentos 

essenciais para a concretização de pesquisas nessa modalidade. Para a autora o ciclo 

colaborativo da pesquisa em educação deve iniciar com a sensibilização dos 

colaboradores para os princípios da pesquisa colaborativa, por meio de conversas que 

esclareçam as características principais dessa metodologia investigativa e com a 

negociação das atribuições do mediador (pesquisador) e dos colaboradores 

(professores), deixando claro o papel de cada um. 

Além de dialogar com os colaboradores sobre tudo o que envolve o processo de 

pesquisa, Ibiapina (2008) ainda ressalta a importância de conversar minuciosamente 

sobre cada aspecto que envolve os encontros formativos: os objetivos dos encontros, a 

forma como serão organizados, o tipo de interação e envolvimento com a proposta, a 
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necessidade de realização de leituras teóricas e de partilha das reflexões suscitadas, o 

período de duração dos encontros e da pesquisa e a necessidade ou não de anonimato. 

Em seguida deve-se realizar o levantamento das necessidades formativas e dos 

conhecimentos prévios dos envolvidos na pesquisa. Esse ponto é fundamental, pois é a 

partir do conhecimento das temáticas que os professores desejam apreender, das 

dificuldades encontradas no cotidiano de atuação, das lacunas percebidas em sua 

formação inicial, de suas experiências profissionais e de suas aspirações que poderão ser 

definidas as leituras e o modo como os encontros serão conduzidos. Tendo sempre em 

mente a organização de um espaço em que os docentes possam construir 

“conhecimentos, habilidades e atitudes capazes de proporcionar-lhes condições de 

compreensão das situações problemáticas vivenciadas, bem como de resolução e 

mudança dos contextos de atuação” (IBIAPINA, 2008, p. 42). 

Citando novamente as palavras da autora lembramos que, 

 

Para pesquisar colaborativamente, pesquisadores e professores precisam se 

reunir para refletir sobre esses conhecimentos, a partir de ciclos reflexivos 

que auxiliem a análise, o dialogismo e a colaboração entre pares de diferentes 

níveis de competência profissional. Esse processo cria oportunidades para 

que sejam externalizados sentidos e significados, ajudando a reorganizar as 

estruturas já fixadas, ampliando os níveis de conhecimento teórico e prático 

dos pesquisadores e dos professores (IBIAPINA, 2008, p. 44-45).  

          

Assim, no cenário da pesquisa colaborativa, marcado pela co-produção de 

conhecimentos entre os docentes, na medida em que professores e pesquisador elaboram 

os conhecimentos que possuem e suas experiências profissionais para compartilhar com 

os demais, mediados pela fala do outro e por leituras teóricas, eles ampliam suas 

possibilidades de compreensão sobre a docência e constroem novas formas de pensar e 

atuar como educador. 

  

Nesse processo de reconstrução, as significações elaboradas ultrapassam o 

espaço de compreensão do texto em si, uma vez que penetraram no sistema 

conceitual já elaborado pelo docente, fazendo-o evoluir para outro nível. Na 

reflexividade, o professor mergulha na prática e traz à tona a teoria para 

compreender de forma mais clara os conceitos que guiam a atividade 

docente. Assim, ao passar da reflexão com base no texto à análise da ação 

prática, é possível reconstruí-la (IBIAPINA, 2008, p. 47).  
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Para estruturar esse processo de reflexividade na pesquisa colaborativa, Ibiapina 

(2008), inspirada nos escritos de Freire (2004) e Smyth (1992), propõe a organização 

das ações reflexivas com base nos seguintes passos: a descrição, a informação, a 

confrontação e a reconstrução. De modo sintético, o primeiro momento refere-se à 

descrição detalhada da prática profissional; o segundo caracteriza as reflexões que 

voltam-se para o entendimento dos fundamentos que norteiam as escolhas feitas pelos 

professores no exercício de sua profissão; o terceiro momento, o de confrontação é um 

período crucial nesse processo de reflexão, pois é quando os professores buscam 

compreender de modo crítico o significado social de suas ações, ponderando acerca da 

manutenção ou transformação das desigualdades, diferenças e preconceitos e, por fim, 

no momento final, tem-se a possibilidade de reconstruir a prática profissional. 

A objetivação desse processo reflexivo pode ser feita, segundo a autora, por 

intermédio de diferentes ferramentas, recursos e procedimentos que são utilizados como 

dispositivos mediadores no desenvolvimento da investigação. Como por exemplo: 

diálogo face a face; videoformação; narrativa autobiográficas; observação colaborativa 

e/ou sessões reflexivas. 

 

A Pesquisa-ação crítico-colaborativa na perspectiva de Pimenta 

Pimenta (2005) explica o processo de reconfiguração do sentido e do significado 

da pesquisa-ação enquanto pesquisa crítico-colaborativa, tendo como referência duas 

experiências coordenadas pela mesma juntamente à equipes da Universidade de São 

Paulo e de escolas públicas do referido estado.  Além disso, discute o impacto na 

formação e atuação docente e seus desdobramentos para políticas públicas de formação. 

Os pressupostos que sustentam a referida abordagem demonstram que cabe aos 

pesquisadores estabelecer vínculos com os professores da escola a fim de se construir 

uma parceria com os mesmos para ajudar a problematizar situações da prática.  Isso 

denota que o desenvolvimento desse método requer colaboração (PIMENTA, 2005). A 

autora reconhece que o pressuposto mais profícuo de formação contínua, 

 

é aquela que toma os contextos escolares como objeto de análise, o que 

favorece a relação teoria e prática, uma vez que nas modalidades tradicionais 

de formação contínua, como cursos e treinamentos diversos, a mediação entre 
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essas modalidades e os contextos escolares não têm sido estabelecidas, 

resultando num investimento mais na profissio-nalização do professor e 

menos na alteração das práticas institucionais necessárias à melhoria dos 

resultados da escolaridade (PIMENTA, 2005, p. 534).  

 

Aprofundando esta questão a referida autora considera que a problemática da 

pesquisa está em detectar até que ponto uma pesquisa colaborativa pode favorecer 

processos de construção identitária grupal, beneficiando um espaço de reflexão a todos 

os envolvidos, buscando produzir conhecimentos cujo objetivo seja produzir mudanças 

na cultura institucional resultando na qualificação profissional. 

Ainda na concepção de Pimenta (2005) a pesquisa-ação colaborativa tem por 

intuito incentivar ações e práticas institucionais. No entanto, torna-se crítica de acordo 

com o compromisso dos envolvidos diretamente na pesquisa, na medida em que 

possibilite a transformação das práticas institucionais e viabilize o papel de 

democratização social e política da sociedade. Em outras palavras, considera os atores 

sociais no processo, pois colaboram na formulação das conclusões “partilhando e 

contribuindo do conhecimento produzido, constituindo-se também eles pesquisadores e 

autores das mudanças” (PIMENTA, 2005, p. 529). 

Na análise empreendida por Kincheloe (1997, p. 179), a pesquisa-ação crítica, 

 

[...] não pretende apenas compreender ou descrever o mundo da prática, mas 

transformá-lo; (...) é sempre concebida em relação à prática – existe para 

melhorar a prática. Os pesquisadores críticos da ação tentam descobrir os 

aspectos da ordem social dominante que minam os esforços para se conseguir 

objetivos emancipatórios.  

 

Corroborando com essa discussão, os estudos de Franco (2004) apontam para a 

necessidade de se considerar a voz do sujeito e seu sentido, a fim de compor a tessitura 

da investigação e não apenas como registro. Isto significa que a metodologia se 

estrutura através das situações importantes que surgem do processo. Para esta autora, é 

justamente “daí a ênfase no caráter formativo dessa modalidade de pesquisa, pois o 

sujeito deve tomar consciência das transformações que vão ocorrendo em si próprio e 

no processo” (FRANCO, 2004, p. 486). Ainda na via de raciocínio desta autora é por 

este motivo que a metodologia assume o caráter emancipatório, pois possibilita aos 

participantes da pesquisa a ocasião oportuna e consciente de se tornarem livres de 
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preconceitos referentes a suas defesas à mudança, além de reorganizar a concepção de 

sujeitos históricos. As proposições de Kincheloe (1997) e Franco (2004) ratificam o 

caráter emancipatório desta pesquisa. 

Pimenta (2005, p.534) valendo-se da colaboração de Franco (2004) reitera que 

“a condição para ser pesquisa-ação crítica é o mergulho na práxis do grupo social em 

estudo, de onde se extraem as perspectivas latentes, o oculto, o não familiar que 

sustentam as práticas, e as mudanças serão negociadas e geridas no coletivo”. 

Acrescente-se que “as pesquisas-ação colaborativas, na maioria das vezes, assumem 

também o caráter de criticidade” (p.534). 

Ao ampliar o sentido da referida pesquisa, esta autora destaca confirma a 

relevância da realização dessa modalidade de pesquisa entre universidades e escolas. 

Nesse processo, é fundamental partir das necessidades dos professores envolvidos para 

determinar os objetivos de pesquisa. Conforme os professores vão constatando que 

estão aptos a refletir e a alterar suas práticas, se fortalecem enquanto profissionais.  

Pimenta (2005) afirma que é necessário tempo para se “implantar e amadurecer” 

para implementar mudanças significativas na docência, uma vez que é preciso 

persistência para se modificar o autoritarismo vigente. 

 

Cabe-lhes fortalecer a profissionalidade dos professores, por meio de 

explicitação, registro, reflexão compartilhada, proposição, realização, 

acompanhamento e análise de projetos participativos a partir das 

necessidades dos professores e da percepção destes pelos pesquisadores. Com 

isso, possibilitam o alargamento dos espaços de decisão e de autonomia dos 

professores frente às imposições que lhes são impingidas (PIMENTA, 2005, 

p. 537). 

 

Quanto ao potencial da pesquisa-ação crítica colaborativa, as pesquisas 

realizadas no Brasil e no mundo ratificam as transformações das práticas 

proporcionadas pela referida abordagem. Há de se destacar também que tais resultados 

tornam férteis as transformações nas políticas públicas, especialmente nas formas de 

gestão dos sistemas de ensino (PIMENTA, 2005). 
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A Pedagogia da Pesquisa-ação de acordo com Franco 

Para explicitar sua perspectiva sobre esse tipo de pesquisa, Franco (2005) 

aprofunda reflexões sobre a pertinência e as possibilidades da pesquisa-ação como 

instrumento pedagógico e científico, nos permitindo refletir sobre as possibilidades e 

limites da pesquisa. A partir de Kurt Lewin (1946) a autora relata um pouco do histórico 

da pesquisa-ação e destaca em que contexto e intencionalidades a pesquisa-ação tem 

sido utilizada nas últimas décadas, bem como seus diferentes aspectos metodológicos. 

Desse modo, afirma a necessidade do aprofundamento sobre sua essencialidade 

epistemológica, e suas possibilidades como práxis investigativas para garantir a unidade 

teoria e método e a validade científica dos estudos realizados.  

A partir de um levantamento de pesquisas realizadas com essa metodologia, 

observando a direção, sentido e encaminhamentos metodológicos, a autora apresenta 

três conceituações diferentes com base em levantamentos e análises de trabalhos de 

pesquisa-ação no Brasil: a pesquisa-ação colaborativa, a pesquisa-ação crítica e a 

pesquisa-ação estratégica.  

De acordo com Franco (2005), dentre as principais diferenças entre as 

concepções apresentadas está o fato de que na primeira a busca de transformação é 

solicitada pelo grupo de referência à equipe de pesquisadores, e cabe ao pesquisador 

cientificizar um processo de mudança anteriormente desencadeado pelos sujeitos do 

grupo; na pesquisa-ação crítica a necessidade de transformação é percebida a partir dos 

trabalhos iniciais do pesquisador com o grupo e tem como objetivo principal a 

emancipação do sujeito e por último a pesquisa-ação estratégica a transformação é 

previamente planejada, sem a participação dos sujeitos, e apenas o pesquisador 

acompanhará os efeitos e avaliará os resultados de sua aplicação.  

Nesse sentido a autora enfatiza que: 

 

A condição para ser pesquisa-ação crítica é o mergulho na práxis do grupo 

social em estudo, do qual se extraem as perspectivas latentes, o oculto, o não 

familiar que sustentam as práticas, sendo as mudanças negociadas e geridas 

no coletivo. Nessa direção, as pesquisas-ação colaborativas, na maioria das 

vezes, assumem também o caráter de criticidade (FRANCO, 2005, p.486). 
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Subsidiada por autores como Lewin (1946), Kincheloe (1997), Mailhiot (1970), 

Barbier (2003) , Thiollant (2003),  a autora traça um percurso histórico da pesquisa-ação 

para compreendermos as transformações epistemológicas presentes ao longo do tempo, 

mostrando como esse tipo de pesquisa se fortaleceu no espaço educacional, sobretudo 

no que tange ao caráter formativo aliado à pesquisa.  A partir do levantamento histórico 

a autora aponta uma questão problema chave para compreender essa modalidade 

investigativa: qual o tipo de pesquisa pretendido quando nos referimos à pesquisa ação? 

Com o intuito de fundamentar epistemologicamente esse tipo de pesquisa, 

Franco (2005) distingue as pistas encontradas em três dimensões: 

 

• dimensão ontológica: referente à natureza do objeto a ser conhecido;  

• dimensão epistemológica: referente à relação sujeito-conhecimento; 

 • dimensão metodológica: referente a processos de conhecimento utilizados 

pelo pesquisador (FRANCO,2005, p.489).     

   

Ao explicitar tais dimensões, a autora supracitada destaca qual a ação nos 

referimos na pesquisa-ação e ainda qual a função do pesquisador e dos participantes 

nesse tipo de pesquisa. Ressalta que para tal abordagem faz-se necessário o afastamento 

da perspectiva positivista para que possa haver a tão necessária interpenetração de 

papéis, em que pesquisador e participantes sejam co-autores da pesquisa, estabeleçam 

uma comunicação de igual para igual com os atores, dando-lhes voz, compartilhando 

poder e reconhecendo-lhes a capacidade de dar sentido aos acontecimentos. Tudo isso, 

sempre na perspectiva de colaborar com as mudanças pretendidas pelo grupo e sem 

perder a dimensão do caráter formativo do processo. 

Enfim, a autora conclui que a pesquisa-ação, quando organizada dentro de seus 

princípios geradores, “é uma pesquisa eminentemente pedagógica, configurado como 

uma ação que cientificiza a prática educativa, a partir de princípios éticos que 

visualizam a contínua formação e emancipação de todos os sujeitos da prática” 

(FRANCO,2005, p.483). Nesse sentido, nos conduz para novas proposições acerca da 

formação de professores e do desenvolvimento profissional docente. 
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Quadro comparativo entre Ibiapina, Pimenta e Franco - uma síntese possível 

 

QUADRO COMPARATIVO 

 

CATEGORIAS 

AUTORAS 

Ibiapina (2008) Pimenta (2005) Franco (2005) 

 

 

 

Nomenclatura 

 

 

Pesquisa colaborativa 

 

Pesquisa-ação crítico- 

colaborativa 

 

 

Pedagogia da Pesquisa-

ação 

 

Referencial teórico 

base 

 

Marx, Vigotski, Freire, 

Kemmis, Desgagné 

 

Habermas; Kincheloe; 

Schön; 

Thiollent; 

Zeichner 

 

Lewin, Kincheloe, 

Mailhiot, Barbier , 

Thiollant, Morin 

 

 

 

 

 

Principais categorias 

de análise 

 

Constituição de grupo; 

co-produção de 

conhecimento; 

horizontalidade na 

relação; emancipação; 

reflexão crítica; 

dialética; respeito 

mútuo; formação 

democrática e coletiva. 

 

 

 

 

 

Consciência crítica, 

reflexão crítica, 

construção de saberes e 

identidade docente 

 

 

 

Pesquisa-ação 

colaborativa 

pesquisa-ação crítica 

pesquisa-ação 

estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos 

metodológicos 

 

Sensibilização dos 

colaboradores, 

negociação dos espaços 

e tempos, diagnóstico 

das necessidades 

formativas e dos 

conhecimentos prévios, 

sessões de estudo 

intercalada pelos ciclos 

de reflexão interpessoal 

e intrapessoal de 

análise das práticas 

docentes. 

 

Pesquisa com (e não 

sobre) os professores; 

valorização das 

decisões conjuntas e 

projetos coletivos; 

reflexões sobre a 

prática; 

problematização e 

compartilhar com os 

pares e propor de 

inovações. 

 

A pesquisa-ação crítica 

deve gerar um processo 

de reflexão-ação 

coletiva, em que há 

uma imprevisibilidade 

nas estratégias a serem 

utilizadas. 

A metodologia não se 

faz por meio das etapas 

de um método, mas se 

organiza pelas 

situações relevantes 

que emergem do 

processo. 
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Proposições 

 

 

 

 

Coletivo de professores 

 

Enorme potencial de 

transformações das 

práticas proporcionadas 

pela referida 

abordagem 

 

Produção de 

conhecimentos novos 

para a área da 

educação, como 

também formando 

sujeitos pesquisadores, 

críticos e reflexivos. 

 

FONTE: Elaborada a partir das autoras citadas. 

  

A partir do quadro comparativo que apresenta uma síntese das metodologias de 

pesquisa propostas por Ibiapina (2008), Pimenta (2005) e Franco (2005) podemos ter 

uma visão geral acerca das possibilidades de implementação da pesquisa-ação no campo 

da educação. 

Ao observarmos as informações contidas nas categorias: nomenclatura, 

referencial teórico base, principais categorias de análise, aspectos metodológicos e 

proposições, que compuseram a tabela por nós construída, verificamos distinções e 

similaridades entre as três propostas metodológicas. A nomenclatura e o referencial 

teórico base utilizado pelas autores são diferentes, a despeito disso, observamos que a 

“Pesquisa Colaborativa” (Ibiapina, 2008), a “Pesquisa-ação crítico colaborativa” 

(Pimenta, 2005) e a “Pedagogia da Pesquisa-ação” (Franco, 2005), se aproximam na 

medida em que sugerem ações formativas que intervenham diretamente na práxis do 

professor. 

As três metodologias de pesquisa defendem a construção de espaço coletivo para 

o desenvolvimento profissional docente considerando os aspectos histórico-culturais 

que determinam a profissão de professor; o levantamento das necessidades formativas 

dos professores tendo em vista os desafios da prática profissional; a valorização do 

processo de pesquisa e não dos resultados em si; o desenvolvimento do pensamento 

crítico reflexivo e a transformação em prol de uma docência consciente, humana e 

politizada. 

Considerando nos tempos atuais muitas medidas foram impostas à Educação no 

sentido de destituí-la do seu papel no processo de constituição e desenvolvimento de 

sujeitos conscientes, críticos e reflexivos, acreditamos que o investimento em propostas 

de formação contínua que promovam um espaço coletivo de partilha e construção de 
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novos sentidos sobre a prática profissional dos professores, é fundamental. Mais do que 

nunca é primordial investir na “[...] a preparação de professores reflexivos, que 

assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que 

participem como protagonistas na implementação das políticas educativas” (NÓVOA, 

1992, p. 28). Nesse sentido, a pesquisa colaborativa, a partir das perspectivas teórico-

metodológicas analisadas, se apresenta como possibilidade de transformação dos 

processos formativos tendo em vista o desenvolvimento profissional de docentes da 

educação básica e superior. 
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DIDÁTICA DESENVOLVIMENTAL: CONTRIBUIÇÕES DO SISTEMA 

ELKONIN-DAVIDOV-REPKIN QUANTO AOS PAPÉIS DOS ALUNOS E DO 

PROFESSOR 
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jubritovianna@gmail.com 

 

Resumo 

No cenário atual de mudanças e reestruturações da escola e da educação das novas 

gerações, a relação do ensino e da aprendizagem vem sendo abordada em vários 

trabalhos e pesquisas no Brasil e no mundo, visando colaborar para a melhoria da 

aprendizagem dos alunos. Criar condições para que isso aconteça é o papel do professor 

e, consequentemente, a Didática é a ciência onde se perpetua esses recursos para que a 

aprendizagem aconteça de maneira significativa. É preciso um desenvolvimento 

educacional que favoreça a qualidade da educação com ética e com uma didática 

compatível com as necessidades sociais e intelectuais pretendida para os alunos.  Este 

trabalho tem por objetivo buscar refletir sobre o processo de gênese histórica da 

Didática Desenvolvimental, os fatores que contribuíram para seu aprimoramento, 

especificamente o Sistema Elkonin-Davidov e, como se dá o ensino e a aprendizagem 

neste contexto de forma que potencialize o desenvolvimento integral dos estudantes. 

Redefinir o papel do professor e do aluno é um dos fatores que sustentam a essa 

concepção. O componente principal do ensino desenvolvimental é o desenvolvimento 

do sujeito, a assimilação do conhecimento passa a ser um componente secundário. O 

aluno passa a assumir-se como um agente transformador, um sujeito racional, 

integrando sua personalidade, desenvolvimento e atividade. O professor e o aluno 

devem realizar a mesma atividade, pensar juntos. As atividades não devem ser duas, 

ensinar e aprender, mas apenas uma. O professor não deve planejar a atividade e aplicar 

ao aluno. A aprendizagem acontece de forma colaborativa. A essência do ensino 

desenvolvimental é a teoria da atividade de estudo. Este estudo está vinculado às 

atividades do Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática e Desenvolvimento 

Profissional Docente (GEPEDI) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 

coordenado pelo prof. Roberto Váldes Puentes, que tem como foco a organização 

adequada nos processos de aprendizagem e desenvolvimento. 

 

Palavras chave: Sistema Elkonin-Davidov; ensino-aprendizagem; professor-aluno. 

 

Desenvolvimento 

Processo histórico de gênese da Didática Desenvolvimental 

Um dos grandes desafios da educação ao longo dos tempos é buscar a integração 

entre o ensino e a aprendizagem que leve o aluno o desenvolvimento psíquico ao seu 
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maior nível de apropriação. Pensar em uma forma de apropriação da cultura e do 

conteúdo de maneira mais consciente, e que o professor e aluno estejam conectados para 

um mesmo fim, o desenvolvimento integral e significativo da aprendizagem. A didática 

é entendida como a maneira que ministrasse organiza o ensino e a aprendizagem, cabe 

ao professor refletir e criar condições para que o aluno desenvolva seu psiquismo.  

Diferentes teorias e formas de se aplicar o ensino surgiram, e podemos constatar 

formas de ensino fragmentadas, desenvolvendo nos alunos uma aprendizagem funcional 

unilateral, onde o professor não sabe o que as crianças realmente precisam levando os 

alunos ao nível de desenvolvimento real e com aprendizagens já estruturadas e maduras.  

O movimento da didática desenvolvimental surge na contramão desses 

pensamentos e teorias, há a necessidade de se estabelecer um estudo integrador, onde se 

agrega todas as unidades funcionais. Encontrar condições didáticas adequadas que 

aproveitem ao máximo o potencial do ensino e da aprendizagem para o 

desenvolvimento psíquico humano. Promover o desenvolvimento intelectual dos alunos, 

por meio de atividades de estudo estruturadas, de forma que levem os alunos a estarem 

juntos no processo de ensino e aprendizagem promovendo a autonomia e a construção 

do conhecimento.   

A Didática Desenvolvimental surge a partir de pesquisas iniciadas na ex-União 

Soviética, na segunda metade da década de 1950, que depois se transformaria, a partir 

da desintegração do país em 1991, em repúblicas independentes (especialmente na 

Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Letônia e Cazaquistão), com um grupo de psicólogos, 

didatas e metodológicos que desenvolveram um trabalho nos laboratórios e/ou escolas 

experimentais e públicas de massa na cidade de Moscou, com o objetivo de elaborar um 

sistema didático adequado que permitisse organizar um ensino capaz de estimular ao 

extremo o desenvolvimento dos alunos. 

Essa concepção de ensino dialoga com o legado teórico de S.L.Rubinstein e A. 

N. Leontiev, mas se inspira nas principais teses de L.V. Vigotski sobre o papel e o lugar 

do ensino e da aprendizagem no desenvolvimento do psiquismo humano.  

A Didática Desenvolvimental, apesar de dispor de uma matriz comum que se 

inspira nos pressupostos teóricos sobre a relação entre educação e desenvolvimento de 

L. S. Vigotski, S. L. Rubistein e A. N. Leontiev, interpreta de maneiras diferentes 
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alguns postulados desses autores, sobretudo de Vigotski, gerando com isso o surgimento 

de numerosos sistemas didáticos, dentre os quais destacam-se o: sistema Zankoviano, 

sistema Galperin-Talízina e o sistema Elkonin-Davidov. 

No Brasil, a concepção de Ensino e de Didática Desenvolvimental, está 

associada ao Sistema Elkonin-Davidov, a teoria da Atividade de Estudo e a figura e 

obra de V.V. Davidov.  

Os primeiros estudos sobre a didática desenvolvimental foram realizados por L. 

V. Zankov, amigo e colaborador de L.S. Vigotski, que aborda em uma de suas teses, a 

teoria histórico cultural no desenvolvimento do psíquico-humano, sobre o papel e o 

lugar do ensino e da aprendizagem. É necessário transmitir a experiência não através de 

reproduções, mas através da construção. 

O momento histórico vivido por Vigotski na Rússia pós-revolução contribui para 

definir a tarefa intelectual a que se dedicou, juntamente com seus colaboradores, a 

tentativa de reunir num mesmo modelo explicativo tanto os mecanismos cerebrais 

subjacentes ao funcionamento psicológico, como o desenvolvimento do indivíduo e da 

espécie humana, ao longo de um processo sócio histórico. Esse objetivo teórico, implica 

numa abordagem qualitativa interdisciplinar e orientada para os processos de 

desenvolvimento do ser humano (OLIVEIRA, 1993). 

Depois de L.V. Zankov outros psicólogos e didatas soviéticos, vinculados 

diretamente a Vigotski e as temáticas ensino, aprendizagem e desenvolvimento, tais 

como P.Ya. Galperin e sua seguidora N. F. Talizina. D. B. Elkonin e seus seguidores, 

principalmente V.V. Davidov, em Moscou e V. V. Repkin em Kharkov. 

P. Ya. Galperin e D. B. Elkonin iniciaram separados, com grupos de trabalhos 

próprios, mas com estudos similares em laboratórios ou em escolas experimentais e 

públicas de massa. Suas pesquisas se estenderam para além dos muros das escolas 

experimentais e dos limites da cidade de Moscou, da República Federativa Russa, 

espalhando-se por instituições escolares de outras repúblicas, para chegar a atingir na 

segunda metade da década de 1990, aproximadamente 10% do sistema de ensino 

público. Surgia assim, o que temos optado em chamar de Didática Desenvolvimental da 

Atividade (PUENTES; LONGAREZI, 2017) integrada não apenas por um único 

sistema didático adequado, tal e como parecia sugerir Zankov, mas por um número 
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maior de diferentes sistemas, entre os que têm se sobressaído o Sistema Zankoviano (cf. 

GUSEVA, 2015), o sistema Galperin-Talízina e o Sistema Elkonin-Davidov (cf. 

PUENTES, 2017) (PUENTES; LONGAREZI, 2017, p. 11). 

 O sistema Elkonin-Davidov optou pelo conteúdo enquanto objeto de 

aprendizagem para a formação do pensamento teórico. Esse sistema surge e se 

consolida na segunda metade da década de 1950, com base em numerosos fatores 

históricos, sociais, econômicos, políticos e educacionais da União Soviética. De todos 

os sistemas didáticos, este tem sido, do ponto de vista teórico e metodológico, o mais 

consistente e prestigioso. Até hoje continua a ser implementado em uma parte das 

escolas públicas de países que integram a Comunidade dos Estados Independentes-CEI 

(Rússia, Ucrânia, Letônia, Cazaquistão, etc.), bem como em Cuba, Europa Ocidental, 

Israel, Canadá, Japão. 

Diante deste contexto, vamos nos deter ao Sistema Elkonin-Davidov, suas 

contribuições a Didática Desenvolvimental e ao papel do professor e do aluno nessa 

relação entre o ensino e a aprendizagem.  

A influência da educação e do ensino no desenvolvimento dos alunos segundo 

Vasily Vasilyevich Davydov 

Vasily V. Davidov nasceu em 1930 em Moscou e morreu em 1998, aos 68 anos 

de idade. Filho de pai metalúrgico e mãe trabalhadora têxtil, estava destinado a seguir 

estudos em metalúrgica. Acabou ingressando no Departamento de Psicologia da 

Faculdade de Filosofia da Universidade Estadual de Moscou, onde cursou Filosofia e 

Psicologia, formando-se 1953, iniciando a carreira de pesquisador e cientista no campo 

da psicologia pedagógica.  Desenvolveu suas pesquisas no âmbito da educação, nas 

escolas russas, objetivando o pleno desenvolvimento do pensamento dos alunos. 

Acreditava que a escola não cumpriria seu papel desenvolvendo nos alunos 

conhecimentos fragmentados e sem conexão com a realidade a ser explorada pelo aluno. 

Baseou seus trabalhos em três pilares da teoria histórico-cultural fundada por Vigotski.  

1-As funções psíquicas humanas são sustentadas nas formas históricas-sociais 

construídas pela humanidade, de acordo com sua cultura que foram acumulados 

socialmente e historicamente; 
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2-O indivíduo se constitui como um ser social à medida que ela toma contato 

com os instrumentos culturais, apropriando-se deles e internalizando-os; 

3-Essa apropriação gera no indivíduo uma complexa atividade de consciência 

humana, que é a generalização e a formação de conceitos, deixando a experiência 

sensorial em segundo plano.            

Obteve como resultado a formulação da “teoria do ensino desenvolvimental”, 

tendo como foco a atividade de estudo, a atividade principal do sujeito levando-o a 

transformação do mesmo, a partir da valorização do seu potencial criativo na formação 

da personalidade por meio do processo de ensino e aprendizagem, a ampliação do 

pensamento teórico do sujeito. É necessário que o sujeito seja capaz de agir com 

autonomia diante do conhecimento científico, levando ao seu desenvolvimento mental. 

V. V. Davidov, com suas pesquisas e publicações, foi um dos teóricos que mais 

contribuiu com o desenvolvimento e consolidação da Teoria da Atividade de Estudo. 

O objetivo da atividade de estudo não é a formação de conceitos, mas sim criar 

condições adequadas para que num processo de aprendizagem colaborativa professor e 

aluno, este forme conceitos e modos generalizados de ações, e assim, o sujeito se 

transforme em personalidade.  

Para a elaboração de sua teoria é necessário distinguir alguns conceitos e suas 

relações, como o desenvolvimento humano a partir da influência do ensino e da 

aprendizagem, a generalização e a formação do conceito, o ensino desenvolvimental e a 

atividade de estudo. 

Por influência de Galperin, Davidov defendeu por algum tempo a teoria das 

ações mentais por etapas, fundamentada na teoria da atividade de Leontiev. Depois, 

acabou formulando sua própria tese sobre o processo de generalização e os conceitos 

teóricos como base para a formação do pensamento teórico-científico. É necessário 

considerar as peculiaridades psicológicas na formação do pensamento dos alunos, que 

são elas, a abstração, a generalização e o conceito, para se estruturar as disciplinas e 

conteúdos escolares.  De acordo com Libâneo e Freitas (2017) 

 

Davidov atribui ao ensino grande papel no desenvolvimento dos alunos, por 

meio da estruturação de sua atividade de estudo e com foco no conhecimento 

teórico e nas generalizações teóricas. (LIBÂNEO; FREITAS, 2017).  
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Para se formar o conceito e a generalização de um determinado conhecimento, é 

necessário compreender o processo de formação deste conhecimento, o processo de 

ensino e aprendizagem que me leve a apropriação deste conhecimento e a atividade de 

estudo que será elaborada para a formação do pensamento teórico-científico do aluno 

sobre aquele conhecimento. 

A questão da formação e generalização do conceito está diretamente relacionada 

com a compreensão do processo de conhecimento, do processo de ensino-aprendizagem 

e da atividade de estudo. O objetivo primordial do ensino-aprendizagem na concepção 

de Davydov, é a formação do pensamento teórico científico do aluno. Para cumpri-lo, 

ao tomar um determinado objeto de conhecimento como conteúdo do ensino-

aprendizagem, o professor deve investigar seu aspecto ou relação nuclear, na qual 

aparecem as relações fundamentais de sua gênese e transformação histórica, 

expressando o seu princípio geral. A partir deste princípio geral, o professor estrutura e 

organiza a atividade de estudo do aluno, de modo que ele realize abstrações e 

generalizações conceituais, sendo capaz de utilizá-las na análise e solução de problemas 

específicos da realidade envolvendo o objeto (LIBÂNEO; FREITAS 2017).  

Para se chegar a um determinado nível conceitual teórico, o aluno, a partir da 

atividade de estudo proposta pelo professor do conceito a ser aprendido, que deve estar 

acima de sua experiência atual, adquiri elementos para se relacionar com o conceito e 

chegar a um nível de compreensão mais elevado e elaborado que o primeiro. 

Adquirir um conhecimento teórico é desenvolver e agir procedimentos mentais 

sobre qualquer outro tipo de conceito sobre aquele conhecimento buscando a 

transformação do sujeito, do meio e do outro. 

Segundo Libâneo (2008), pensar teoricamente é, portanto, desenvolver processos 

mentais pelos quais se chega aos conceitos, transformando-os em ferramentas para fazer 

generalizações conceituais e aplicá-las a problemas específicos.     

Foi assim, que Davydov, tendo avaliado o sistema de ensino da Rússia de sua 

época, acreditava que os alunos deveriam aprender a pensar teoricamente a partir de um 

objeto de estudo formando assim, um conceito teórico apropriado para a aplicação em 

qualquer situação de aprendizagem. 
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A atividade de estudo estruturada e organizada pelo professor para o aluno, deve 

conter elementos que mobilizem o aluno a realizar abstrações e generalizações 

conceituais para utilizá-la na exploração do objeto de estudo. 

V. V. Davidov, quando da publicação em espanhol de Problemas do ensino 

desenvolvimental: pesquisa psicológica teórica e experimental (1988) afirmaria na 

apresentação redigida para a ocasião que a didática desenvolvimental tratava-se de uma 

teoria focada na ideia de que as condições adequadas de ensino e educação das crianças 

determinam o caráter de seu desenvolvimento psíquico, em especial, do pensamento 

teórico. (PUENTES, 2018 texto em construção). A esse respeito escreveu Davidov 

(1988): 

 

Os pedagogos começam compreender com mais claridade que a tarefa da 

escola contemporânea não consiste em dar às crianças uma ou outra 

somatória de fatos conhecidos, mas em ensina-lhes a se orientar 

independentemente na informação científica e em qualquer outra. Mas isto 

significa que a escola deve ensinar as crianças a pensar, isto é, desenvolver 

ativamente neles os fundamentos do pensamento contemporâneo, para o qual 

é necessário organizar um ensino que impulsione o desenvolvimento 

(chamemo-la “desenvolvente”) (DAVIDOV, 1988, p. 3).  

 

Para desenvolver no aluno uma aprendizagem significativa, a escola deve ter 

como prioridade um ensino-aprendizagem que leve a formação do pensamento teórico-

científico. O conteúdo, de um determinado objeto de conhecimento deve ser 

determinado a partir das relações que estabelece com sua gênese e suas transformações 

ao longo da história. 

Os conceitos estão presentes em cada objeto que se apresenta na atividade 

prática real. Quando o professor vai estruturar a atividade para o aluno, é necessário que 

o aluno aprenda o conceito teórico geral deste objeto para depois relacionar esse 

conceito em outros contextos em que o objeto esteja inserido. O professor estrutura e 

organiza a atividade de estudo daquele conteúdo fazendo com que o aluno realize 

abstrações e generalizações conceituais acerca deste conhecimento, sendo capaz de em 

outro momento, utilizá-lo como base genética na análise do objeto em outros contextos. 

Neste caminho que o aluno percorre da elaboração do conceito do objeto, seu 

pensamento segue o caminho da abstração e da generalização. Passando da 

manifestação abstrata do objeto até a manifestação concreta do mesmo, ou seja, seu 
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caráter generalizado até seu caráter singular. Durante esse processo, surgem dois 

aspectos acerca da compreensão do objeto, que são o aspecto imediato, associado a 

existência do objeto, que Davidov denomina pensamento empírico, e o aspecto interno, 

associado à essência do objeto, no qual atua o pensamento teórico. 

De acordo com Davidov (1988d), a função da generalização conceitual empírica 

é identificar os aspectos comuns do objeto em cada caso concreto e singular, 

desenvolvendo a capacidade de separar traços identificadores precisos e unívocos desses 

objetos dentro das classes gerais de objetos, por meio da distinção, separação, 

comparação, ou seja, de suas propriedades formais. Este representa apenas um passo 

para a formação do conceito a ser construído, ou seja, para o processo de conhecimento 

do objeto. 

Para conhecimento teórico, Davydov (1999, p.126), explica: 

“O conhecimento que representa as inter-relações entre o conteúdo interno e 

externo do material a ser apropriado, entre aparência e essência, entre o original e o 

derivado, é chamado conhecimento teórico. Tal conhecimento somente pode ser 

apropriado pelo aluno se ele for capaz de reproduzir o verdadeiro processo de sua 

origem, recepção e organização, isto é, quando o sujeito pode transformar o material. 

Nessa condição, o material de estudo adquire um proposito orientado para a 

aprendizagem, pois há uma intencionalidade de reproduzir atos que outrora levaram 

pessoas a descobrir e conceituar um determinado conhecimento teórico.” 

Pensando assim, o professor estrutura a atividade de estudo, baseada numa 

relação de ensino-aprendizagem, que supere as formas fragmentadas e estruturadas de 

conhecimento, para uma organização onde o pensamento teórico, passando pelo 

movimento do pensamento abstrato ao pensamento concreto com suas generalizações   

do aluno seja o foco central. 

       

Conclusão 

Neste contexto de bases teóricas e conceituais apresentadas acima, podemos 

afirmar que é possível estabelecer caminhos e possibilidades a partir do confronto de 

ideias para mudanças positivas e significativas no cenário educacional ao qual nos 

deparamos atualmente. 



 

230 

 

É necessário superar a visão de que aprender se limite a relação direta professor 

ensina e aluno, sentados em sala de aula por longos períodos, assimile e aprende.  

A didática desenvolvimental privilegia o desenvolvimento de forma mais 

integrada e funcional do aluno, levando-o a formação da personalidade, por meio de 

uma atividade de estudo planejada e estruturada com foco no conhecimento teórico, 

formando abstrações, generalizações e conceitos, e que não leve o aluno apenas a se 

adaptar ao nível de conhecimento que já existe, que já está formado. Se formos fazer um 

paralelo com o conceito geral de atividade, podemos afirmar que qualquer atividade 

humana é compreendida pela transformação da realidade e, consequentemente, do 

próprio sujeito, por mecanismos criativos originados do trabalho. Esse conceito é 

derivado da dialética materialista. Vigotski foi um dos primeiros cientistas soviéticos 

que introduziu esse conceito na teoria psicológica. Posteriormente, Ylyénkov, 

Rubinstein e Leontiev analisaram e desenvolveram o conteúdo desse conceito em suas 

pesquisas de psicologia geral.  

Para Davidov (1988a, p.9), a essência do conceito filosófico-psicológico 

materialista dialético da atividade está em que ele reflete a relação entre o sujeito 

humano e como ser social e a realidade externa-uma relação mediatizada pelo processo 

de transformação e modificação desta realidade externa. A forma inicial e universal 

desta relação são as transformações e mudanças instrumentais dirigidas a uma 

finalidade, realizadas pelo sujeito social, sobre a realidade sensorial e corporal ou sobre 

a prática humana material produtiva. 

Assim toda a atividade coletiva se converte a uma atividade individual à medida 

que o sujeito age sobre ela por meio de processos de interiorização. Leontiev incorporou 

em sua teoria elementos constitutivos identificados em toda atividade humana, como 

objeto, necessidade, motivo, finalidade, ações, operações, condições.   

Davidov incorporou esses elementos acreditando que as necessidades e os 

motivos direcionam os alunos para a obtenção dos objetos do conhecimento a partir da 

realidade apresentada. Mas avançou em relação à concepção de Leontiev, ao introduzir 

o desejo, que vai além das necessidades e dos motivos, pois, evidencia as relações de 

afetividade com o objeto de conhecimento. 
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Organizar um ensino que impulsione o aluno a assimilar certo conteúdo a partir 

das necessidades e dos motivos, incorporados ao desejo, núcleo básico de uma 

necessidade, tendo como resultado a transformação do objeto de conhecimento dado e 

de sua personalidade, eis que a atividade de estudo cumpriu seu papel.   

Por outro lado, quando os alunos são colocados para aprender alguns 

conhecimentos já formulados e propostos pelo professor, podemos afirmar que a 

atividade de estudo não atingiu seu objetivo. Para superar esse tipo de concepção que os 

alunos são submetidos a “trabalhos” sem que se estabelece elementos específicos da 

atividade de estudo é que devemos nos dedicar e confrontar nossas ideias e concepções.  

O objetivo principal do ensino e da aprendizagem, na concepção de Davidov é a 

formação do pensamento teórico-científico. Neste viés, podemos compreender que só 

formaremos esse pensamento à medida que o professor seja capaz de estruturar e 

organizar a atividade de estudo para o aluno, promovendo assim uma relação ensino 

aprendizagem colaborativa.   
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Resumo:  

A presente pesquisa tem como objetivos investigar, estudar e compreender quais são as 

concepções de ensino e dimensões didáticas que os professores universitários, com 

formação inicial em PEDAGOGIA e que atuam nos cursos de Pedagogia e 

Licenciaturas das IES públicas no Estado do Piauí, possuem frente a sua prática docente 

no ensino superior. Visa sinalizar as interações que esses professores estabelecem entre 

si e com a organização de seu trabalho docente através das categorias de estudo: 

concepções de ensino e dimensões didáticas. Com base em dados do INEP, trata-se de 

duas Universidades Públicas Brasileiras, que atendem todo o Estado do Piauí, sendo 

uma federal, Universidade Federal do Piauí (UFPI) – em seus cinco campi, e uma 

estadual, Universidade Estadual do Piauí (UESPI) – em seus 11 campi, que possuem o 

curso de Pedagogia, somando no total 16 campus.  

 

Palavras-chave: docência universitária; formação de professor; Didática. 

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, em decorrência dos processos de reestruturação capitalista, 

internacionalização, globalização da economia e o neoliberalismo privilegiando as 

relações de mercado, o mundo tem passado por profundas transformações sociais, 

políticas, econômicas, geográficas e culturais que imprimiram mudanças significativas 

no sistema educacional visando adequar-se aos interesses do mercado requerendo, 

assim, a formação de profissionais preparados para as modificações nos processos de 

produção. Desta forma, tanto a organização do trabalho quanto o perfil dos 

trabalhadores são afetados colocando diversos desafios à educação brasileira. 

Nessa perspectiva, as discussões realizadas em torno de questões que envolvem 

o Curso de Pedagogia têm evidenciado a preocupação de educadores como, Gatti 
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(1997); Brzezinski (1996); Scheibe (1999); Silva (1999), que buscam, nesse contexto, 

reconstruir a trajetória desse curso no Brasil, considerando os entraves que o permeiam, 

chamando a atenção para aspectos relacionados à questão da formação do Pedagogo.  

É, portanto, no interior dessas mudanças que as discussões sobre a formação 

docente realizadas na academia foram revelando a importância de reflexão acerca da 

complexidade da tarefa de ensinar e apontam, inclusive, para a necessidade de que os 

processos formativos ultrapassem a preocupação com a dimensão instrumental da 

profissão docente para consolidar um paradigma que perspective a formação como 

processo de ressignificação da cultura profissional valorizando, assim, práticas docentes 

participativas e, sobretudo, críticas. É, portanto, com base no cenário apresentado que 

enfatizamos a necessidade de realizar esta pesquisa, cujos objetivos são: investigar, 

estudar e compreender quais são as concepções de ensino e dimensões didáticas que os 

professores universitários, com formação inicial em PEDAGOGIA e que atuam nos 

cursos de Pedagogia e Licenciaturas das IES públicas no Estado do Piauí, possuem 

frente a sua prática docente no ensino superior. Visa sinalizar as interações que esses 

professores estabelecem entre si e com a organização de seu trabalho docente através 

das categorias de estudo: concepções de ensino e dimensões didáticas. Partimos, 

portanto, de dois problemas básicos: 1) Quais são as concepções de ensino e dimensões 

didáticas que os professores universitários, com formação inicial em PEDAGOGIA e 

que atuam nos cursos de Pedagogia e Licenciaturas das IES públicas no Estado do 

Piauí, possuem frente a sua prática docente no ensino superior? 2) Quais as interações 

que esses professores estabelecem entre si e com a organização de seu trabalho docente 

através das categorias de estudo: concepções de ensino e dimensões didáticas?  

A docência universitária tem exigido a indissociabilidade do ensino, da pesquisa 

e da extensão. Assim, as características inerentes ao profissional da educação superior 

não mais se limitam ao bom professor, mas também ao bom pesquisador, ao bom 

articulador social além de tutor, gestor, orientador. A exigência desse novo docente 

requer o conhecimento de práticas educacionais e pedagógicas inovadoras. 

É nesse contexto de valorização das pesquisas sobre a prática pedagógica e os 

modos de pensá-la e valorá-la, cuja ampliação da consciência sobre a sua própria 

atuação pressupõe uma análise tendente a dotar professores de disposição para revê-las, 
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que nos propomos a investigar as concepções de práticas docentes de professores 

universitários com formação inicial em Pedagogia a partir de suas próprias percepções. 

O estudo limitar-se-á às “concepções” no sentido proposto por Bernardino 

Junior (2011) como conceitos valorativos atribuídos pelos docentes. Ou seja, são as 

opiniões sobre sua prática pedagógica de acordo com suas convicções sobre o ato de 

ensinar. O referencial teórico para esse estudo baseia-se na produção científica do 

campo docência universitária, se apoiando em autores como: Alarcão (1998); Arroyo 

(2000); Balzan (1996); Behrens (2000); Buarque (2003); Castanho (2007); Couto 

(2013); Cunha (2000); Masetto (2000); Masetto (2003); Mizukami (1986); Rogers 

(1972); Malusá (2003), dentre outros. Portanto o estudo está em andamento. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

As últimas décadas do século XX se caracterizaram por intensas transformações 

nos setores da economia, das instituições sociais, culturais e políticas que foram 

expressas nos processos de mundialização da economia e de reestruturação da divisão 

internacional do trabalho, da diminuição do papel do Estado, da desregulamentação dos 

mercados e de modificações no contexto político. Essas transformações que fazem parte 

do contexto neoliberal provocaram graves quadros de exclusão social, causando 

diversos desafios em todos os setores, dentre eles, o educacional. 

Na atualidade, constata-se a precariedade da educação brasileira refletindo o 

insucesso escolar, sob a ótica de Puentes (2011, p.01):  

 

São inúmeros os fatores externos e internos que tem contribuído para 

perpetuar essa situação de insucesso escolar que caracteriza a educação. Entre 

os mais conhecidos estão: a ausência de uma identidade; o sucateamento das 

instalações físicas da escola; a precariedade da formação profissional e das 

condições de trabalho dos professores; a falta de recursos financeiros; a 

ausência de um sistema eficiente de supervisão e fiscalização pedagógica; o 

baixo nível de expectativa do estado, a família, a escola, os professores e os 

próprios alunos em relação ao sucesso escolar; as concepções, modelos e 

práticas erradas de formação dos professores; as formas inapropriadas de 

organização didática dos processos de ensino e de aprendizagem presentes 

nas teorias pedagógicas sobre as quais se alicerçam os parâmetros 

curriculares nacionais; as práticas docentes ineficientes, tradicionais, dos 

professores em sala de aula. 

Especificamente, as formas inapropriadas de organização didática dos 

processos de ensino e aprendizagem e as práticas docentes ineficientes dos 

professores em sala de aula, são os dois fatores internos que, do nosso ponto 
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de vista, mais tem prejudicado a qualidade das escolas e o desempenho 

acadêmico dos alunos no Brasil. 

  

Com base no pensamento do autor supracitado percebe-se que são diversos os 

desafios a serem enfrentados na educação e para isso, há a necessidade de mobilização 

de toda a sociedade tendo em vista a urgência que os processos educativos requerem 

perspectivando a melhoria da qualidade do ensino de nossas instituições. Destacamos a 

formação de professores, cujas políticas públicas implementadas ao longo dos anos não 

se preocuparam em abarcar a problemática em sua totalidade e, no caso específico da 

formação do Pedagogo, embora tenha sido aprovada a Resolução Nº 1/2006 do CNE, 

instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os Cursos de Graduação em 

Pedagogia, em consequência da falta de clareza conceitual e das imprecisões na 

definição da Pedagogia, ainda hoje persistem as discussões que abordam desde o seu 

campo de atuação até a formação de sua identidade profissional, o que direciona á 

constatação de que as mudanças ocorridas ficaram restritas a alterações na Matriz 

Curricular dos cursos relegando questões mais relevantes, como é o caso da 

problemática epistemológica da Pedagogia, a implementação de políticas de valorização 

profissional, a construção da identidade profissional do Pedagogo, os campos de 

atuação dentre outras. 

Diante desta constatação, Libâneo (2004) ressalta que a especificidade dos 

estudos pedagógicos, requer a formação do pedagogo especialista, profissional que faz a 

reflexão teórico/prático sobre educação e ensino, e exerce em âmbito escolar e 

extraescolar, atividades não diretamente docentes, como a administração e coordenação 

pedagógica de escolas, a orientação educacional, a pesquisa especializada, a avaliação, a 

animação cultural e a formação continuada de profissionais. 

Neste cenário, ressalta-se a importância de uma reflexão acerca da formação do 

pedagogo e, nesse âmbito enfatizar a relevância da didática enquanto processo de 

assimilação ativa da experiência cultural acumulada possibilitando aos alunos 

desenvolver suas capacidades intelectuais e práticas, o domínio de conhecimentos, 

habilidades, hábitos, convicções, o desenvolvimento de suas capacidades cognoscitivas 

e operativas bem como da sua consciência crítica. 
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O Curso de Pedagogia sempre foi palco de discussão, e estudos referentes à sua 

história mostram uma sucessão de ambiguidades e indefinições com repercussões no 

desenvolvimento teórico do seu campo de conhecimento e na formação do profissional 

Pedagogo. Desta forma, as diferentes concepções de Pedagogia comportam 

divergências no campo teórico-epistemológico, variando desde teoria da educação, arte 

de ensinar, tecnologia de ensino, filosofia aplicada à educação, ciência da prática 

educativa, até conjunto de doutrinas e princípios que visam a um programa de ação, 

estudo das ideais de educação, seguindo uma determinada concepção de vida e dos 

meios mais eficientes de realizá-los. 

Neste sentido, Mazzotti (1996, p.46) exprime essas variações admitindo que “a 

Pedagogia é uma ciência de objeto inconcluso, histórico, que se modifica pela ação 

(relação) que o sujeito estabelece com ele e que, por sua vez, o modifica, não podendo 

ser, pois, apreendido integralmente”. O pensamento do autor expressa a dificuldade em 

estabelecer um conceito amplo de Pedagogia uma vez que, recebe influência da 

sociedade, do momento histórico, da política, da cultura, da economia e principalmente 

da visão dos sujeitos que a definem. 

Diante desse quadro, tomamos como apoio as ideias de Pimenta (1996, p.15) ao 

conceber Pedagogia: 

 

Como uma reflexão sobre a prática educativa que se efetiva através e por 

meio das diversas Ciências Sociais e Humanas, procurando delimitar o ’’ser’’ 

do ato educativo. Com efeito, é que examinando o percurso do Curso de 

Pedagogia e as múltiplas tentativas de suas determinações encontramos o 

centro mesmo de sua definição. 

                                                                                     

Tomando como base o conceito da autora, apreende-se que a Pedagogia se 

utiliza das ciências sociais e humanas para uma melhor compreensão do seu objeto de 

estudo, ou seja, o ato educativo bem como dos diversos aspectos que se articulam 

visando os seus objetivos. Como nos esclarece Libâneo (2004, p. 29):  

 

[...] a Pedagogia, ocupa-se de fato, dos processos educativos, métodos, 

maneiras de ensinar, mas antes disso, ela tem um significado bem mais 

amplo, bem mais globalizante. Ela é um campo de conhecimento sobre a 

problemática educacional na sua totalidade e historicidade e, ao mesmo 

tempo, uma diretriz orientadora da ação educativa. 
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Abstrai-se do pensamento do autor que a Pedagogia não compreende apenas 

métodos e técnicas do processo educativo constituindo-se da investigação da relação 

teoria-prática da educação, ou seja, é uma ciência que orienta a prática educativa, para 

tal dispõe de diversos ramos de estudos a exemplo da didática enquanto disciplina que 

estuda objetivos, conteúdos, os meios e as condições do processo de ensino mediante 

um modelo de homem e sociedade situados historicamente. Ante o exposto, Libâneo 

(2008, a) define a didática como o principal ramo de estudo da pedagogia que investiga 

os fundamentos, as condições e modos de realização da instrução e do ensino, o que é 

complementado por Longarezi e Puentes (2011, p. 165) ao afirmarem:  

 

Além disso, é uma matéria de estudos fundamental na formação profissional 

dos professores e um meio de trabalho com o qual os professores organizam 

a atividade de ensino em função da aprendizagem e do desenvolvimento 

integral do estudante. 

 

É mister ressaltar que a atividade primordial do profissional docente é o ensino, 

este requer conhecimentos específicos sobre o como, o por quê, para quê e quem 

ensinar, bem como habilidades e destrezas profissionais inerentes ao ofício de professor, 

o que faz da didática uma disciplina fundamental na formação do educador. 

Entretanto, ao longo da história da educação em nosso país a didática tem seus 

méritos contestados, negada, silenciada, acusada de não fornecer os elementos 

significativos para a análise da prática pedagógica. Estudos que enfatizam o Estado da 

Arte sobre a Didática no Brasil, englobando as pesquisas e publicações na área da 

didática realizadas no âmbito dos Programas de Pós-Graduação em Educação das 

regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, no período de 2004 a 2010 

revelaram, dentre outros aspectos, no que tange ao lugar da didática no âmbito das 

pesquisas e publicações: 

 

Das 2.374 pesquisas desenvolvidas pelas linhas relacionadas á didática, no 

período de 2004 a 2010, pouco mais da metade (53,66%) é sobre didática. 

Embora esse dado surpreenda pela sua magnitude, vale chamar a atenção 

para o fato de que se trata de um percentual correspondente ás investigações 

realizadas pelas linhas que se ocupam do ensino e dos processos de ensino-

aprendizagem, ou seja, da didática. Portanto, também seria oportuna uma 

leitura inversa: 46,34% das pesquisas desenvolvidas no interior das linhas de 

didática não estão a ela relacionada, o que evidencia um desvio significativo 

da área no concernente ao seu objeto de estudo. Quase metade das pesquisas 
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desenvolvidas por pesquisadores e estudiosos na área não geram 

conhecimento relacionado á didática. 

Quanto ao total de projetos na área por região, a análise permite observar que 

na região Centro-Oeste, há o maior índice de produção na área, com 78,35%, 

seguida da região Nordeste com 60,81%. As regiões Norte, Sudeste e Sul, por 

sua vez, têm abaixo de 50% de seus projetos na área. 

No período de 2004 a 2010 estiveram vinculados ás linhas de pesquisa 

relacionadas á didática um total de 548 professores. Levando em 

consideração que foram desenvolvidos ao todo 2.374 projetos, a média de 

projetos por professores foi de 4,33, o que significa aproximadamente um 

projeto por professor a cada dois anos. Essa parece ser uma boa proporção 

considerando que corresponde á periodização dos financiamentos pelas 

agencias de fomento. Contudo, quando analisada a mesma relação para os 

projetos na área, a média cai para 2,32 projetos por professor; ou seja, a razão 

de menos de um projeto a cada três anos. (LONGAREZI; PUENTES. 2015). 

 

Os estudos e pesquisas realizados constituem um caminho de diversas 

possibilidades no campo da didática no Brasil e embora os resultados apresentados não 

sejam animadores, demonstrando que a didática não tem ocupado centralidade de 

estudos dentro das áreas de pesquisa de pós-graduação investigados, o que se reflete na 

pouca expressividade de resultados na melhoria dos processos pedagógicos da escola, 

remetem também á necessidade de ressignificação da didática frente aos desafios e 

problemas ocasionados pelas transformações do mundo contemporâneo. 

Trata-se da construção de uma didática crítico-social cujo objeto de estudo 

assumido pela didática, na visão de Libâneo (2008, p.116) constitui-se: no processo de 

ensino em sua globalidade, isto é, suas finalidades sociopedagógicas, princípios, 

condições e meios de organização do ensino e da aprendizagem, pelos quais se assegura 

a mediação docente de objetivos, conteúdos, métodos, em vista da efetivação da 

assimilação consciente de conhecimentos. 

Percebe-se, na perspectiva do autor, que a didática assume a 

multidimensionalidade do processo educativo articulando teoria e prática em prol de 

uma educação crítica que promova a transformação social situando-se como disciplina 

primordial nos cursos de formação docente. No rol das transformações do mundo 

contemporâneo, professores e pedagogos se obrigam, conforme advoga Beillerot (1985 

apud LIBÂNEO, 2008):  

 

A uma abertura cientifica e tecnológica, de modo a desenvolver uma prática 

investigativa e profissional interdisciplinar. Precisamente por que a 

pedagogia envolve trabalho com uma realidade complexa, faz-se necessário 
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que invista na explicitação da natureza do seu objeto, no refinamento de seus 

instrumentos de investigação, na incorporação de seus desenvolvimentos 

científicos e tecnológicos, bem como que se insira na gama de práticas e 

movimentos sociais de cunho intercultural e transnacional referentes á luta 

pela justiça, pela solidariedade, pela paz e pela vida. 

 

Nesse vislumbre, as mudanças propostas para o currículo do curso de Pedagogia 

têm no paradigma crítico reflexivo o seu fundamento básico, estruturando-se de modo a 

propiciar, na sua totalidade, a análise crítica dos aspectos contraditórios do contexto 

socioeconômico e cultural e das políticas educacionais, tendo em vista a disseminação 

do saber e a produção de novos conhecimentos no campo da pedagogia, Didática se 

constitui enquanto componente curricular. 

Desse modo, para a realização dos objetivos elencados, a metodologia proposta é 

um estudo de cunho quantitativo e qualitativo, realizado por meio de dados coletados 

por um instrumento de pesquisa. Serão reconhecidas como objeto de análise as opiniões 

de professores licenciado em Pedagogia, lotados em duas Universidades Públicas 

Brasileiras, que atendem todo o Estado do Piauí, sendo uma federal, Universidade 

Federal do Piauí (UFPI) – em seus cinco campus, e uma estadual, Universidade 

Estadual  do Piauí (UESPI) – em seus 11 campus, somando um total de 16 campus. 

Os sujeitos da pesquisa serão 50 (cinquenta) professores efetivos das duas 

instituições que estejam ministrando e/ou tenham ministrado a disciplina Didática nos 

cursos de Pedagogia e outras licenciaturas nos campi em foco. Para isso serão coletados 

dados por meio de um questionário que será disponibilizado em página da web. 

Porquanto, arsenal metodológico para a realização deste projeto engloba as 

abordagens  quantitativa e qualitativa, priorizando , tanto a coleta de dados na forma de 

números percentuais e tabelas, como se atentará à análise de conteúdo na visão de 

BARDIN (1979) ou seja em forma de textos discursivos, valorizando a pesquisa 

subjetiva e a opinião dos sujeitos: “Os dois métodos se diferem não apenas pelos 

procedimentos, mas pelas concepções de ciência que desenvolvem.”(GAMBOA, 2003, 

p.395). Articulando-se as duas abordagens será possível traçar um percurso 

interpretativo que se aproxime com o que os dados a serem coletados exprimam.  

Desta forma, o estudo possui o foco na análise quantitativa e qualitativa, 

portanto, além de buscar estabelecer uma relação numérica dos dados colhidos quanto à 



 

241 

 

opinião dos sujeitos da pesquisa, também valerá da análise qualitativa das opiniões 

colhidas entre professores para avaliação dos dados, uma vez que o cruzamento dessas 

informações consistirá em um banco de dados para a análise.  

Em ambos os casos conforme indicado por Gil (2010), haverá a tentativa de 

utilizar da amostra para estabelecer a generalização das opiniões, até mesmo porque, 

torna-se de grande importância considerar as opiniões como um indicador próximo das 

amostras para que não seja perdido o teor original e fiel dos questionários refletidos e 

respondidos pelos sujeitos da pesquisa. 

A relevância do estudo consiste em trazer benefícios á toda a comunidade 

acadêmica da área da Educação/Pedagogia, voltados, a priori, aos professores e futuros 

professore, além de trazer contribuições importantes para a área da Docência 

Universitária. Com a publicação desta pesquisa, dados substanciais serão adicionados 

ao parco quadro de pesquisas sobre os professores dos Cursos de Pedagogia e 

Licenciaturas. Além disso, será possível comprovar ou dirimir consensos sobre a prática 

do docente atuante na disciplina de Didática. 

 

PARA NÃO CONCLUIR... 

Do exposto e tomando como base os objetivos propostos, perspectivamos com o 

desenvolvimento da pesquisa, dentre outros aspectos, proporcionar uma ampla reflexão 

sobre as rápidas transformações que a educação vem vivenciando e nela a produção do 

conhecimento e os diversos desafios da formação docente, bem como uma reflexão 

coletiva dos professores que ministram a disciplina Didática nos cursos de formação de 

professores das IES publicas do Estado do Piauí, partindo dos desafios apresentados 

vislumbrando, desse modo, uma melhor interação entre os professores e uma melhor 

organização da sua ação docente. 

Porquanto, as discussões acerca da importância da Didática na formação e na 

pratica do professor se traduzem em instrumento de mérito, ao proporcionar no âmbito 

da formação do pedagogo, uma reflexão coletiva imbuída de buscar novos horizontes 

para a efetivação de uma formação crítico-reflexiva voltada para a emancipação das 

classes menos favorecidas da população brasileira. 
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A relevância social e educacional deste estudo reside na possibilidade de 

discussão, compreensão, análise, reflexão e construção do conhecimento acerca da 

problemática que envolve a formação didática do pedagogo, especialmente no tocante 

aos resultados potencializados no processo de reestruturação do Projeto Pedagógico 

Curricular do curso, contribuindo, dessa forma, com melhorias na formação profissional 

do licenciado em Pedagogia bem como nos ambientes nos quais atuam.   
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Resumo:  

O objetivo do presente artigo é aprofundar a discussão teórica referente aos saberes 

docentes de professores que atuam na educação superior, modalidade à distância. A 

investigação parte de nossas interrogações a respeito das fragilidades formativas de 

professores universitários, dentre as quais, questionamos: Como se configuram os 

saberes docentes de professores que atuam em cursos na modalidade EaD? Para 

responder a problemática anunciada lançamo-nos nos aportes da pesquisa bibliográfica 

que nos possibilitou elaborar um referencial de análise, no sentido de construirmos 

compreensões a respeito da educação à distância e dos desafios enfrentados pelos 

docentes, no que se refere à construção de seus saberes. Ressaltamos a complexidade da 

docência, como uma profissão que se constitui ao longo das trajetórias pessoais e 

profissionais, a partir das vivências, da formação inicial e continuada. A atuação 

profissional na docência exige, portanto, a sistematização de diferentes saberes:  

disciplinares, curriculares, experienciais, que vão se amalgamando, se interligando, num 

constante processo de elaboração e reelaboração, tendo em vista construir processos de 

ensino-aprendizagem que contribuam para a autonomia e emancipação dos estudantes 

da EaD.  

  

Palavras-chave: Docência no Ensino Superior; Saberes Docentes; Educação à 

Distância.  

 

Introdução  

O aumento significativo de matrículas na educação superior, modalidade à 

distância, tem mobilizado a comunidade acadêmica a produzir compreensão para alguns 

sérios questionamentos, que vão desde a densidade teórico-prática desses cursos, até o 

perfil profissional dos egressos. Segundo o Censo realizado em 2013 mais de 15% das 

matrículas na educação superior são em cursos de ensino à distância (EaD). De acordo 

com o MEC, o Brasil oferece mais de mil e duzentos cursos nessa modalidade, em 
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diferentes graus acadêmicos. No entanto, os cursos de licenciatura são os que tem 

registrado o maior número de concluintes (BRASIL, 2017).  

Diante desse cenário de cursos na modalidade EaD, em ampla expansão, a 

formação docente, para atuar profissionalmente nessa modalidade, tangencia as 

inúmeras interrogações. O fato é que, se de um lado, para ser professor universitário não 

há exigências legais quanto à sistematização da formação pedagógica, posto que há uma 

omissão da legislação referente ao assunto, de outro, para ser professor na modalidade à 

distância, não se exige formalmente, nem a dimensão pedagógica, tampouco a 

compreensão mais profunda do que significa formar sujeitos a partir das tecnologias da 

informação e comunicação. Frente à essas constatações, surgem vários 

questionamentos, dentre eles: como se constituem os saberes docentes de professores 

que atuam na Educação à Distância?  

A tecnologia esteve presente em todo o processo histórico da humanidade, ela 

propiciou o desenvolvimento do homem até as características de vida encontradas em 

tempos atuais. De acordo com Kenski (2007, p. 21), “a evolução social do homem 

confunde-se com as tecnologias desenvolvidas e empregadas em cada época. 

Diferentes períodos da história da humanidade são historicamente reconhecidos pelo 

avanço tecnológico correspondente”. 

O contexto cotidiano atual, diante dos meios digitais de comunicação e 

informação globalizada, fez com que os profissionais da educação começassem a 

incorporar em sua formação, prática de recursos que viabilizem melhores condições de 

ensino e aprendizagem. Sítios virtuais, videoconferências e softwares não só rompem 

com os modelos anteriores de informação, pautadas em lógicas lineares, como colocam 

um novo modo de saber, um novo processo de construção do conhecimento, mais 

rápido, mais dinâmico, porém, mais efêmero e que, portanto, pode se perder 

rapidamente, sem ao menos fazer sentido para quem está a aprender. Os recursos são 

muitos e, cada vez mais, sofisticados, do ponto de vista de equipamentos digitais, de 

novas ferramentas e possibilidades de interações múltiplas que podem viabilizar 

processos de aprendizagem. No entanto, é preciso colocar em discussão como tornar 

esses recursos significativos para a construção de novos conhecimentos. Isso significa, 
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necessariamente, ter que voltar a atenção para a formação dos professores, para suas 

concepções de EaD e, sem dúvida, para seus saberes. 

Segundo Moran (1994) a educação à distância, ou EaD é o processo de ensino-

aprendizado, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados 

espacial e/ou temporalmente. Medeiros e Faria (2003, p. 69) acrescenta que “A 

educação a distância é uma nova modalidade educativa, é uma alternativa pedagógica 

que não vem para substituir a educação presencial”. Ela pode ser exclusivamente à 

distância ou semipresencial, onde o aluno, periodicamente, se dirige até a unidade 

acadêmica para realizar provas ou trabalhos, porém, a dimensão teórico-prática da 

formação ocorre por meio de aulas virtuais, pelo contato direto com livros, materiais de 

apoio, dentre outros, indicados pelo professor ou tutor. 

Nessa modalidade, ensinar e aprender ultrapassam os limites da 

imprevisibilidade, conforme destacam Melo e Campos: 

 

Na modalidade EAD, os processos de ensinar e de aprender apresentam 

especificidades que impedem a mera transposição didática e requerem 

competências e habilidades docentes diferenciadas e cuidadosamente 

desenvolvidas. A relação ensino-aprendizagem é um fenômeno complexo e 

possui várias dimensões de ordem social, política e econômica que interferem 

na dinâmica da sala de aula e no processo de aprendizagem, presencial ou a 

distância. As transformações tecnológicas das últimas décadas têm sido 

rápidas, amplas e profundas. Com isso, novos paradigmas são estabelecidos, 

exigindo dos professores diferentes práticas que os tornem mediadores do 

conhecimento, em oposição ao paradigma do professor detentor de 

conhecimento (MELO; CAMPOS, 2014, p. 34). 

 

Frente à essa configuração, faz-se necessário aprofundar a compreensão a 

respeito do processo de ensinar-aprender mediado pelas tecnologias, portanto, os 

saberes docentes são fundamentais para que os professores produzam compreensões a 

respeito das inter-relações entre quem está de um lado da tela e de outro. 

No que se refere ao atendimento das novas demandas educacionais decorrentes 

das mudanças da nova ordem econômica mundial, Belloni (2008) destaca que a 

educação à distância hoje é uma modalidade adequada. Na lógica do capital, quanto 

mais estudantes formados, com menor dispêndio – de tempo, de pessoas; melhor para 

responder à perpetuação das relações de poder. As políticas de educação no Brasil, há 

algumas décadas, especialmente, pós anos 1990, têm sido pautadas pela ordem 
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neoliberal, que tem como características a produtividade, eficiência e eficácia nos 

processos educacionais, em que a quantidade se sobrepõe, antagonicamente, à qualidade 

da formação. 

 

Saberes da Docência Universitária na Educação à Distância 

As universidades se constituem no principal espaço responsável pela formação 

de profissionais para atuação em diferentes áreas, entretanto, no que se refere à 

sistematização de processos formativos de professores para atuarem na educação 

superior, há fragilidades que ainda precisam ser superadas. Essas fragilidades baseiam-

se no entendimento de que o domínio dos saberes técnicos da profissão, ou seja, 

dominar os saberes disciplinares, sejam suficientes para autorizar legalmente um 

indivíduo diplomado a assumir a docência como profissão. 

O exercício da docência na educação superior, seja na modalidade presencial ou 

à distância tem como foco a competência científica, desprovida da dimensão didático-

pedagógica. Esse contexto tem como pressuposto a ideia de que para essa atuação basta 

ter o “domínio” do conteúdo a ser ensinado, a partir da máxima: “quem sabe, sabe 

ensinar” (MELO, 2009). Tal situação é referendada pela ausência de políticas públicas 

de formação específica para o ingresso na carreira do magistério superior. No caso da 

LDB 9394-96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação
4
, dois artigos mencionam a 

docência universitária:  

 

Artigo 65 – A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá 

prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas. 

Artigo 66 – A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em 

nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 

doutorado. 

 

Como se pode analisar, não há na referida Lei, nenhuma menção quanto à 

formação didático-pedagógica a ser desenvolvida nos cursos de mestrado e doutorado. 

Destacamos, inclusive, o art. 66 que se refere à “preparação” do professor, concepção 

                                                           
4
 BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Diário Oficial da União. Brasília, DF, v. 134, n. 248, p. 27833-841, 23 dez. 1996. 
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essa que subjaz a ideia de um saber-fazer técnico, instrumental, distanciado da 

concepção de formação que demanda tempo, processo, aprendizado permanente, 

diálogo e reflexão crítica sobre o que se faz como professor, porque se faz, como se faz 

e para quem.  

Esse modelo formativo desenvolvido tem como característica a especialização 

aprofundada em determinado campo do conhecimento. Nesse sentido, caracteriza-se a 

verticalização da formação, ou seja, forma-se nesses cursos pesquisadores com amplo 

domínio do campo específico, no entanto, com poucos conhecimentos referentes aos 

saberes profissionais da docência. Essa situação configura-se em um paradoxo, pois, 

grande parte dos profissionais egressos desses cursos atuará na docência, assim, serão 

pesquisadores que ensinam, ou que tentam ensinar e não professores pesquisadores 

(MELO, 2009). 

Se para atuar na docência universitária em cursos presenciais os professores 

enfrentam inúmeros desafios relacionados aos saberes docentes, essa situação fica ainda 

mais tensionada para os professores que atuarão na modalidade à distância, uma vez 

que, esta forma de ensino demanda interatividade entre o aluno e os objetos de estudo, 

devendo se constituir em processos de interação e reflexão entre sujeitos e 

conhecimentos.  

Ao ampliarmos a discussão teórica sobre os saberes docentes, destacamos que há 

diferentes tipologias, construídas por vários autores, dos quais destacamos: Tardif 

(2000), Pimenta (1999), Contreras (2002), Gauthier (1999). Particularmente, nesse 

estudo optamos por Tardif como interlocução preferencial, pois o referido autor 

evidencia os professores como profissionais que constroem saberes sociais e saberes 

pedagógicos, identificados como saberes docentes, profissionais. Para Tardif (2000) os 

professores não são consumidores de saberes prontos oriundos da academia, mas sim, 

profissionais que ao refletirem criticamente sobre suas práticas, as interpreta, as 

reelabora, podendo construir novos saberes.  

Para Tardif (2002) o saber docente é composto de diferentes saberes, oriundos 

de fontes diversificadas, o que, segundo o autor implica em uma relação problemática e 

complexa entre os professores e os seus saberes. “Pode-se definir o saber docente como 

um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos 
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da formação profissional e dos saberes disciplinares, curriculares e experienciais” 

(TARDIF, 2002, p.36). A compreensão dos saberes demanda situar a profissão docente 

em contextos sociais, políticos, econômicos e culturais mais amplos, para 

estabelecermos as correlações possíveis entre escola, docência, saberes, estudantes, ou 

seja, quem sabe, o que sabe, como sabe, com quais intencionalidades esses saberes são 

propagados e, principalmente, em que condições concretas os sujeitos podem aprender a 

partir desses saberes. 

Os saberes docentes estão diretamente vinculados aos processos identitários dos 

professores, logo, são construídos, segundo Pimenta (1999), com base em significados 

sociais da profissão, da revisão das tradições, no sentido que cada professor, como autor 

e ator, confere à atividade docente em seu cotidiano. As práticas pedagógicas, ainda 

arraigadas em concepções conservadores em que alguém sabe muito e irá transmitir 

conteúdos para quem não sabe, configuram-se não apenas como redutoras, mas também 

é contrária à realidade. O que denominamos “teorias”, “saberes”, “conhecimentos” está 

diretamente em interface com um sistema de práticas e de atores que as produzem e as 

concretizam, num determinado tempo-espaço.  

O saber docente pode ser ao mesmo tempo sistematizado, intencional, ou não 

sistematizado, o que poderá trazer consequências, pois nem sempre os professores têm a 

dimensão objetiva de suas práticas, ou seja, por mais planejada que seja a aula, ela é 

sempre um acontecimento, marcado pela imprevisibilidade. Para Tardif (2002) é 

importante ter consciência dessas consequências, no que se refere à relação entre o saber 

do professor e sua atividade, pois não se trata de uma relação de transparência, nem de 

domínio completo. Nesse sentido, para o referido autor, a consciência do professor é 

sumariamente limitada e seu conhecimento discursivo da ação, parcializado. Outro 

destaque que o autor faz refere-se ao fato de que nem sempre o professor tem 

consciência de seus saberes, que são constituintes de seu trabalho. Nesse sentido, o 

saber-fazer do professor, muitas vezes tem maior destaque, do que seu conhecimento 

discursivo, necessariamente ancorado em referenciais teóricos, ou seja, em 

conhecimentos sistematizados. 

A docência não se restringe à transmissão de conteúdos prontos, inertes, mas 

implica a mobilização de diferentes saberes. Para Tardif (2002) o saber docente é plural, 
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formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação 

profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais. Nessa perspectiva, 

 

O professor é um profissional que detém saberes de variados matizes sobre a 

educação, o saber profissional que orienta a atividade do professor insere-se 

na multiplicidade própria do trabalho dos profissionais que atuam em 

diferentes situações e que, portanto, precisam agir de forma diferenciada, 

mobilizando diferentes teorias, metodologias, habilidades. Dessa forma, o 

saber profissional dos professores é constituído não por um saber específico, 

mas por vários saberes de diferentes matizes, de diferentes origens, aí 

incluídos, também, o saber-fazer e o saber da experiência (LACERDA, 2016, 

p. 64). 

 

De acordo com Lacerda, o saber profissional dos professores é constituído por 

diferentes saberes, dos quais a autora destaca a importância dos saberes que provêm da 

experiência, pois é a partir da vivência cotidiana que os professores se sentem mais 

seguros em relação à prática pedagógica. Esses saberes são constantemente 

ressignificados, dando origem a novos saberes. Para Tardif: 

 

Todo saber implica um processo de aprendizagem e de formação; e, quanto 

mais um saber é desenvolvido, formalizado, sistematizado, como acontece 

com as ciências e os saberes contemporâneos, mais se revela longo e 

complexo o processo de aprendizagem que exige, por sua vez, uma 

formalização e uma sistematização adequadas (TARDIF, 2002, p. 218). 

 

Diante da importância dos saberes docentes, é imprescindível que os 

professores, ao assumirem a docência universitária em EaD, possam ter a oportunidade 

de construir deferentes saberes: curriculares, específicos, pedagógicos, assim como os 

saberes da experiência. Não basta ao professor dominar as tecnologias da informação e 

comunicação, nem ter o domínio aprofundado de sua área de conhecimento e atuação. 

Esses atributos são essenciais, porém serão frágeis se não houver a construção dos 

saberes pedagógicos. O que ensinar, deve estar diretamente vinculado ao como ensinar e 

em que condições esse processo ocorrerá.  

Portanto, a implementação de recursos tecnológicos digitais demanda que a 

educação, de modo geral, os currículos, as práticas pedagógicas e avaliação sejam 

redimensionados, tendo em vista atender as demandas educativas, postas por essas 

novas configurações, que exigem mobilização e articulação de diferentes saberes 

docentes para que o processo ensino-aprendizagem ocorra com êxito, mas também que 



 

252 

 

traz inúmeras oportunidades formativas. Dentre as possibilidades da EaD, podemos 

destacar, especialmente, a flexibilidade de organização quanto local e tempo, mas sim é 

nele encontrado um novo formato de ensino com características próprias e bastante 

desafiadoras na busca de um sujeito que amplia seus saberes de maneira constante.  

 

Cenário Atual da Educação à Distância no País: demandas para a formação 

docente 

A partir da segunda metade dos anos 90, vimos uma expansão do uso da internet 

e dos celulares era o início da inclusão digital, que nada mais é do que a democratização 

do acesso às tecnologias da informação, visando a inclusão de todos na sociedade da 

informação. Essa expansão partiu, basicamente de: computador, acesso à internet e 

domínio dessas ferramentas, já que, não basta apenas o cidadão possuir um computador 

conectado à internet para ser considerado um incluído digital.  

A tecnologia esteve presente em todo o processo histórico da humanidade, ela 

propiciou o desenvolvimento do homem até as características de vida encontradas em 

tempos atuais. Kenski (2007, p. 21) destaca que “a evolução social do homem se 

confunde com as tecnologias desenvolvidas e empregadas em cada época. Diferentes 

períodos da história da humanidade são historicamente reconhecidos pelo avanço 

tecnológico correspondente”. 

O contexto cotidiano atual diante dos meios digitais de comunicação e 

informação globalizada, faz com que os profissionais da educação comecem a 

incorporar a sua formação, prática de recursos que venham viabilizar melhores 

condições de ensino e aprendizagem. Sítios virtuais, videoconferência e software não só 

rompem com os modelos anteriores de informação como também colocam um novo 

modo do saber, um novo processo de construção do conhecimento. O que é passível de 

questionamento, nesse cenário em ampla expansão, é a qualidade das informações, que 

não se confunde com conhecimento. As informações são voláteis, fluidas, instantâneas e 

muitas vezes, provêm de fontes pouco confiáveis. O conhecimento demanda 

aprofundamento, trabalho cognitivo, requer o estabelecimento de inter-relações com o 

que cada pessoa já sabe em face ao novo conhecimento. Portanto, todas essas 

ferramentas, para que cumpram seu papel social referente à democratização da 
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educação, exigem professores diferentes saberes docentes que irão possibilitar práticas 

pedagógicas que possibilitem, de fato, o processo de ensino-aprendizagem significativo. 

Dessa forma, a utilização de recursos tecnológicos digitais no ambiente 

acadêmico responde às atuais demandas do contexto sociocultural e histórico brasileiro, 

marcado por diferenças educacionais, culturais, sociais e econômicas acentuadas. A 

grandeza geográfica e demográfica do Brasil constitui-se em uma barreira em termos de 

expansão do conhecimento, e a modalidade EAD se torna uma ferramenta importante 

para suprir essas carências educacionais. Segundo Belloni (2008) existe uma demanda 

crescente de ensino superior o que faz com que aumente também a oferta de cursos. É 

evidente que se não há possibilidades de que todas vagas sejam presenciais, portanto, a 

EaD surgiu e se expande vertiginosamente, tendo em vista o cumprimento dessas 

demandas, tão bem percebidas, especialmente, pelas instituições privadas de ensino 

superior, que detém a maior fatia das matrículas. Moran (1994) descreve que algumas 

instituições e cursos utilizam de uma visão conservadora, em que o lucro é a mola 

mestra dessas instituições, já outras oferecem cursos de qualidade, integrando 

tecnologia e propostas pedagógicas inovadoras com o foco na aprendizagem e mesclam 

o uso da tecnologia em momentos presenciais e não presenciais ou on-line. Nessa 

perspectiva, 

 

[...] compreender os processos formativos, as experiências, as trajetórias de 

vida, permite esclarecer uma série de questões que vão desde a forma como o 

professor ensina, quanto ao modo como ele organiza os conteúdos, os 

procedimentos e como lida com os alunos. Isso faz com que se valorize outro 

tipo de saber: o experiencial, aquele que brota da experiência, sendo validado 

por ela e que está diretamente ligado à maneira como o professor age, porque 

toma determinadas decisões e como se posiciona diante dos problemas 

cotidianos (MELO; SANTOS, 2010, p. 365). 

 

Portanto, há que se valorizar os saberes dos professores, ampliando sua 

autonomia, incentivando-o a construir novas metodologias, diferentes experiências 

formativas. Essa dimensão dos saberes também está diretamente relacionada ao sentido 

da qualidade socialmente referenciada da educação, em estreita relação com os 

currículos, à formação dos professores, às suas condições de trabalho, muitas vezes 

precárias, especialmente aqueles que atuam em cursos de EaD.  
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Considerações finais 

 Ao aprofundarmos a dimensão teórica para respondermos a questão norteadora 

do presente estudo, referente aos saberes docentes necessários para a Educação à 

Distância, ressaltamos a complexidade da docência, como uma profissão que se 

constitui ao longo das trajetórias pessoais e profissionais, a partir das vivências, da 

formação inicial e continuada. A atuação profissional na docência exige, portanto, a 

sistematização de diferentes saberes: disciplinares, curriculares, experienciais, que vão 

se amalgamando, se interligando, num constante processo de elaboração e reelaboração.  

Diante de tantas mudanças no senário cultural, social e econômico, precisamos 

romper com a visão tradicional, precisamos deixar o olhar de apenas sala de aula, 

precisamos romper com o tradicional e permitir novos meios e processos de produção 

do conhecimento, como a educação à distância , porque segundo FREIRE (1996,p.21), 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção.” 

A análise aponta para a relevância de apresentarmos proposições para essa 

temática, dentre as quais destacamos: a) necessária sistematização da formação de 

professores para a EaD, por meio de políticas institucionais de formação e 

desenvolvimento profissional docente; b) apoio institucional aos docentes, 

especialmente aqueles que estão no início da carreira, para que ampliem seus saberes e 

aprofundem a compreensão a respeito das novas tecnologias da informação e 

comunicação; c) criar espaços institucionais para troca de experiências entre os docentes 

que atuam na EaD, assim como, para a divulgação das boas práticas.A educação à 

distância somente irá possibilitar maior inclusão social e educacional se houver políticas 

fortes, marcadas por intencionalidades que apontem para processos formativos que 

tenham como princípios a autonomia e a emancipação dos sujeitos aprendentes, posto 

que, as pessoas e suas interações, são muito mais importantes que qualquer tecnologia.  
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Resumo 
O estudo analisa impactos para a formação e atuação de professores decorrentes das 

políticas educacionais brasileiras implantadas com a aprovação do Plano Nacional de 

Educação – PNE (2014 a 2024), da Emenda Constitucional 95 de dezembro 2016 e da 

promulgação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC. A análise desses 

documentos revela contradições flagrantes. Por um lado, as conquistas havidas com a 

aprovação do PNE, prevendo o progressivo aumento percentual do Produto Interno 

Bruto – PIB destinado à Educação até o patamar de 10% significou inegável conquista 

às rubricas destinadas à melhoria das condições de formação e de trabalho dos 

professores. Por outro lado, tais conquistas ficaram seriamente comprometidas com a 

aprovação de Emenda Constitucional 95, que limitou por 20 anos os gastos públicos nas 

áreas sociais, setores fundamentais ao desenvolvimento do país. Quanto à BNCC, num 

contexto brasileiro de precarização dos serviços públicos, de desqualificação da 

educação e de crescente privatização, há que se questionar seus verdadeiros objetivos e 

em quais aspectos ela avançaria em relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais e às 

Diretrizes Curriculares Nacionais. A centralização do currículo em vez de estabelecer 

parâmetros mínimos de qualidade socialmente referenciada tende a se converter em 

estratégia de controle por meio de avaliações em larga escala sobre os diferentes 

sistemas de ensino, escolas, estudantes e professores. Tal mecanismo reforça o papel de 

tutela do Estado quanto aos fins educacionais, em prejuízo da autonomia das escolas e 

liberdade acadêmica dos professores. Favorece o rentável mercado de apostilas. Precede 

o enfrentamento de questões centrais aprovadas no PNE atinentes à melhoria da 

formação dos professores, das suas condições salariais e de trabalho e de melhoria da 

infraestrutura das escolas.  

 

Palavras-chave: Formação de professores, PNE, BNCC. 

 

Introdução 

Tendo como objetivo analisar impactos para a formação e atuação de professores 

decorrentes das políticas educacionais brasileiras implantadas com a aprovação do 

Plano Nacional de Educação – PNE (2014 a 2024), da Emenda Constitucional 95 de 

dezembro 2016 e da promulgação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, a 

organização do presente texto percorrerá três momentos interconectados: (1) 
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caracterização do PNE quanto à sua elaboração e aos avanços expressos em suas metas, 

especialmente aquelas voltadas à formação de professores e suas condições trabalho e 

ao financiamento da educação, bem como, estabelecimento de contraponto com os 

retrocessos havidos com a Emenda Constitucional nº. 95, que restringiu o financiamento 

educacional por 20 anos; (2) caracterização da BNCC quanto à sua elaboração e 

conteúdo e análise crítica quanto às suas concepções de escola, currículo e 

aprendizagem e desenvolvimento humano; (3) considerações sobre busca de sínteses e 

de intervenções possíveis por parte dos diferentes agentes educativos atuantes nas 

escolas, afinal, há que se considerar o papel ativo de professores, gestores e estudantes 

nos processos formativos escolares.  

 

Plano Nacional de Educação: formação e atuação de professores e investimento 

educacional 

A elaboração do Plano Nacional de Educação – PNE, promulgado sem vetos 

pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, foi resultante de longo debate entre 

diferentes atores, desde órgãos políticos executivos e legislativos federais, passando por 

conselhos e fóruns de educação institucionais, movimentos sociais representados por 

entidades do setor educacional e sociedade civil. 

Conforme podemos ler na apresentação do Plano Nacional de Educação – PNE 

(p.7) trata-se de instrumento de planejamento do “Estado democrático de direito que 

orienta a execução e o aprimoramento de políticas públicas do setor”. Nele estão 

definidos “os objetivos e metas para o ensino em todos os níveis – infantil, básico e 

superior – a serem executados nos próximos dez anos”. 

Na parte inicial, no item 2, o documento discorre acerca dos conceitos de 

planejamento, plano e PNE. Evidencia-se que plano deve garantir “a coerência entre 

meios e fins. Produto de decisão política, o plano é também uma peça técnica que passa 

a ser a referência para a ação pública. Essa é a natureza do Plano Nacional de 

Educação” (p. 9). Mais enfática ainda é a afirmação do caráter supraordenador da lei: 

 
O PNE não é vinculado, a não ser por analogia, ao planejamento da ordem 

econômica. Trata-se de referência para o planejamento de um setor da ordem 

social – o setor educacional –, para o qual assume caráter de norma 
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supraordenadora, em consonância, mas não subordinada, a planos 

plurianuais. (p. 9) 

 

A previsão legal expressa no art. 5º do PNE assegura que a execução do PNE e o 

cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e avaliações 

periódicas por quatro instâncias: 

 
I − Ministério da Educação (MEC); II − Comissões de Educação da Câmara 

dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado 

Federal; III − Conselho Nacional de Educação (CNE); IV − Fórum Nacional 

de Educação”. (p.9) 

 

Em contexto de frequentes avaliações sobre o desempenho das escolas, docentes 

e estudantes, cumpre ressaltar a importância da avaliação institucional do PNE: a 

avaliação do investimento público em educação (Meta 20) deve ser realizada no quarto 

ano de desenvolvimento do PNE. 

Dentre as dez diretrizes previstas no PNE 2014-20124, Art. 2º, são destacadas a 

erradicação do analfabetismo no Brasil, a melhoria da qualidade da educação, a 

valorização dos profissionais da educação e o aumento do financiamento da educação. 

 

Art. 2º São diretrizes do PNE: 

I − erradicação do analfabetismo; 

II − universalização do atendimento escolar; 

III − superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

IV − melhoria da qualidade da educação; 

V − formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 

VI − promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

VII − promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país; 

VIII − estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que assegure 

atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 

equidade; 

IX − valorização dos(as) profissionais da educação; 

X − promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade 

e à sustentabilidade socioambiental. 

 

Para os objetivos do presente texto vamos nos ater aos impactos dessa lei para o 

financiamento da educação e a formação e atuação dos professores, tal como reza o 

Artigo 2, incisos VIII e IX: 

 
VIII − estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que assegure 

atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 

equidade; 
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IX − valorização dos(as) profissionais da educação. 

 

A expansão da formação escolar no Brasil, no ensino básico e no ensino 

superior, é uma necessidade incontestável. Tal necessidade se justifica principalmente 

com base nos baixíssimos percentuais de estudantes que concluem o ensino médio e o 

ensino superior. 

Coerente com esse diagnóstico, o PNE trata do problema da baixa oferta de 

educação escolarizada no país desde a educação infantil, passando pelo ensino 

fundamental, ensino médio e chegando ao ensino superior de graduação e pós-

graduação. 

Quanto ao nível básico temos: para educação infantil, a meta 1 prevê a oferta de creches 

para ao menos 50% das crianças e a universalização da pré-escola, tornada obrigatória; 

a meta 2 é universalizar o ensino fundamental, de modo que ao menos 95% dos 

estudantes concluam o ensino fundamental até 14 anos. A situação é muito mais 

desafiadora em relação ao ensino médio, dada a defasagem histórica nessa etapa do 

ensino básico: a meta 3 é elevar a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 

oitenta e cinco por cento. A partir da meta 4 tem-se a educação inclusiva, alfabetização 

até o terceiro ano do ensino fundamental, educação em tempo integral, o fomento da 

qualidade, a educação profissional e a educação de adultos, dentre outras questões 

pertinentes ao ensino básico. 

Quanto ao nível superior as defasagens são alarmantes e passam a ser tratadas a partir 

da meta 12. 

 
Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 

cinquenta por cento e a taxa líquida para trinta e três por cento da população 

de dezoito a vinte e quatro anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão 

para, pelo menos, quarenta por cento das novas matrículas, no segmento 

público. 

 

Além da meta geral que prevê a elevação da taxa de matrícula em curso superior 

no país, destacamos o aprimoramento da formação dos professores do ensino básico e 

do ensino superior com exigência de graduação e pós-graduação, bem como a 

valorização desses profissionais. 

Em relação aos professor de ensino superior, a meta 13 prevê a elevação da 

qualidade da educação superior por meio da titulação dos seus professores. A meta 14 
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prevê a elevação do número de matrículas na pós-graduação stricto sensu em âmbito 

geral. 

 
Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 

mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 

sistema de educação superior para setenta e cinco por cento, sendo, do total, 

no mínimo, trinta e cinco por cento doutores. 

Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação 

stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de sessenta mil mestres e 

vinte e cinco mil doutores. 

 

Tais metas deverão ser uma decorrência da ampliação do número de graduados 

no país. 

Quanto à formação dos professores do ensino básico destacam-se as metas 15 e 

16, as quais, respectivamente, preveem formação superior em licenciatura na área de 

atuação específica de que ao menos 50% deles tenham pós-graduação. 

 
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o 

Distrito Federal e os municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, 

política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os 

incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação 

básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, cinquenta por cento dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e 

garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação 

continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas 

e contextualizações dos sistemas de ensino. 

 

As duas exigência acima, combinadas, poderão de fato melhorar a qualidade do 

trabalho desses professores. Contudo, há que se buscar também valorizar os professores, 

de modo a que seus salários se equiparem aos dos demais trabalhadores com ensino 

superior de graduação ou pós-graduação. Rezam as metas 17 e 18: 

 

Meta 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de 

educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) 

demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano 

de vigência deste PNE. 

Meta 18: assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira 

para os(as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os 

sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos(as) profissionais da 

educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional 

profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da 

Constituição Federal. 
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A defasagem salarial que acomete os professores brasileiros, especialmente os 

do ensino básico, é uma causa importante de evasão da profissão. Além disso, o 

acúmulo de aulas com vistas ao complemento salarial e classes superlotadas são fontes 

de permanentes de adoecimento. O estabelecimento de piso salarial nacional e de plano 

de carreira será um incentivo ao investimento na profissão e também na busca por 

titulação. 

Por fim, destacamos a meta 20. 

 
Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a 

atingir, no mínimo, o patamar de sete por cento do Produto Interno Bruto 

(PIB) do país no quinto ano de vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente 

a dez por cento do PIB ao final do decênio; 

 

Um país como o Brasil, que historicamente pouco investiu na educação do povo 

e amarga as consequências desse pouco investimento, necessita, para galgar novos 

estágios, quantitativos e qualitativos de desenvolvimento humano, social, cultural, 

político e econômico, investir fortemente na educação pública. O investimento previsto 

na meta 20 será de inestimável valor à nação brasileira. 

Entretanto, mesmo antes de serem feitas as avaliações acerca da implementação 

do PNE, em dezembro de 2016, o governo Michel Temer (PMDB) aprovou a Emenda 

Constitucional nº 95, que limita os gastos públicos nas áreas sociais à inflação pelos 

próximos 20 anos, incluindo aí os setores educacional, da saúde e assistência social. 

Proclama-se que o dinheiro economizado deverá ser destinado ao pagamento da dívida 

pública e ao equilíbrio orçamentário do Estado para que este possa honrar com seus 

compromissos, tais como o pagamento de aposentadorias e pensões. A crise econômica 

existente é alardeada como forma de justificar a necessidade de cortes nos investimentos 

nos setores mais vulneráveis do país. Em verdade, tais medidas vão ao encontro dos 

interesses neoliberais, marcados pela especulação financeira e exploração do trabalho e 

das riquezas do país com vistas a preservar e aumentar os lucros dos setores nacionais e 

internacionais que detêm capital. 

As consequências serão nefastas para as populações mais pobres, pois a restrição 

de investimento em setores públicos estratégicos para o desenvolvimento do Brasil, por 
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meio de Emenda Constitucional nº 95, limitará o desenvolvimento nacional e de 

maneira específica, o cumprimento das metas do PNE. 

 

Base Nacional Comum Curricular: caracterização, análises e perspectivas 

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC tem como autoria o Ministério da 

Educação e Cultura – MEC. Foram parceiros principais o CONSED (Conselho 

Nacional dos Secretários de Educação) e a UNDIME (União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação). Dentre os apoiadores destacamos a ONG Movimento pela 

base nacional comum e as fundações privadas Leman e Vanzoline, ambas interessadas 

em parcerias com o Estado desde a formulação de projetos para a formação de 

professores até a produção de material didático em consonância com o ideário da 

BNCC. Nas equipes formuladoras da BNCC atuaram representantes de diferentes 

órgãos e pesquisadores de Instituições de Ensino Superior públicas e privadas. 

O processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular foi bastante 

conturbado e nele destacamos dois momentos: o primeiro momento, iniciado em 2014, 

contou com maior participação de representantes dos educadores e da sociedade civil 

organizada e o segundo momento, após o golpe de 2016, no qual as decisões passaram a 

ser centralizadas. 

A BNCC encontra respaldo legal na LDB 9394/96 e no PNE de 2014, 

documentos estes nos quais estão previstos os princípios balizadores dos currículos nos 

diferentes contextos da federação. Contudo, no que se refere ao ensino básico, a BNCC 

foi muito além, chegando a prescrever o currículo para os diferentes sistemas de ensino 

e detalhando os conteúdos por disciplinas e seus respectivos tópicos de estudos nas 

diferentes faixas etárias e séries. Tal detalhamento, expresso em códigos alfanuméricos, 

certamente orientará não somente os planos de ensino e de aulas dos professores, mas 

também a produção de material didático padronizado, os processos de avaliação na sala 

de aula e as avaliações internas e externas dos diferentes sistemas de ensino. 

Além de interferir nos currículos e projetos pedagógicos escolares, a BNCC 

interferirá nas políticas de formação de professores e em outras políticas e ações, sem 

fazer referência às metas do PNE anteriormente citadas. 
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A primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da 

formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC. (...) 

vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito 

federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à 

avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a 

oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação 

(p. 9, grifos nossos) 

 

A vinculação da formação inicial e continuada de professores com a BNCC 

configura ingerência na autonomia da Instituições de Ensino Superior formadoras de 

professores. 

Do ponto de vista de sua fundamentação teórica verifica-se que a BNCC não 

contém uma análise estrutural e conjuntural criteriosa acerca do papel da escola na 

sociedade contemporânea. De uma perspectiva neoliberal considera que a sociedade 

encontra-se harmonizada e propõe a formação da classes populares com um viés técnico 

elementar. O discurso de formação integral do estudante se esfacela ante ao descuido 

com o trabalho interdisciplinar e com o Projeto Político Pedagógico e a edição da 

Medida Provisória do Ensino Médio, que excluiu a obrigatoriedade de disciplinas 

fundamentais da área de humanidades, o que foi incorporado na versão final da BNCC 

do Ensino Médio, remetido ao Conselho Nacional de Educação em abril de 2018. O 

interesse é formar trabalhadores adaptados a um sistema produtivo que privilegia o 

grande capital e não a superação das desigualdades, a autonomia e realização do 

trabalhador. 

Cumpre enfatizar que o conceito de formação interdisciplinar implica a 

preservação do disciplinar: inter disciplinar, tal como o próprio termo expressa. A 

perspectiva interdisciplinar coloca o disciplinar no conjunto das demais disciplinas e 

áreas do conhecimento, numa relação dialogal e integrada que facilita aos indivíduos 

uma melhor compreensão de si mesmo, dos outros, da natureza e da sociedade. 

A perspectiva interdisciplinar se configura antes de tudo no currículo e na 

construção do Projeto Político Pedagógico da escola, os quais, por sua vez, são pautados 

pela definição do papel social da escola na formação do indivíduo. Nesse sentido, as 

seleções dos conteúdos, metodologias e estratégias de ensino deverão guardar relação 

entre as dimensões disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. Tais elementos 

são desprezados na BNCC, com o agravante de afrontar autonomia das escolas e dos 
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professores na proposição dos conteúdos, ao prescrever o rol detalhado dos conteúdos 

para cada disciplina. 

MARSIGLIA et al (2017) destacam a importância da análise da BNCC para 

além dos discursos contidos na propaganda oficial e na propaganda das instituições 

privadas interessadas em produzir materiais didáticos e estabelecer convênios com as 

instituições públicas escolares. Tal análise revela: 

 
a ausência de referência em relação aos conteúdos científicos, artísticos e 

filosóficos, e a ênfase em métodos, procedimentos, competências e 

habilidades voltadas para a adaptação do indivíduo aos interesses do grande 

capital. Expressando a hegemonia da classe empresarial no processo de 

elaboração do documento” (MARSIGLIA et al, 2017, p. 109) 

 

A diretoria da Associação Nacional dos Pesquisadores em Educação - ANPED, 

publicou uma Nota sobre a BNCC em sua terceira versão, na qual destacou, dentre 

outros elementos: 

 

A BNCC é um documento inspirado em experiências de centralização 

curricular, tal como o modelo do Common Core Americano, o Currículo 

Nacional desenvolvido na Austrália, e a reforma curricular chilena - todas 

essas experiências amplamente criticadas em diversos estudos realizados 

sobre tais mudanças em cada um desses países; 

- A retirada do Ensino Médio do documento fragmentou o sentido da 

integração entre os diferentes níveis da Educação Básica, ao produzir 

centralização específica na Educação Infantil e Ensino Fundamental; 

- É preocupante também a retomada de um modelo curricular pautado em 

competências. Esta “volta” das competências ignora todo o movimento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais construídas nos últimos anos e a crítica às 

formas esquemáticas e não processuais de compreender os currículos; 

- A retirada de menções à identidade de gênero e orientação sexual do texto 

da BNCC reflete seu caráter contrário ao respeito à diversidade e evidencia a 

concessão que o MEC tem feito ao conservadorismo no Brasil; 

- A concepção redutora frente aos processos de alfabetização e o papel da 

instituição escolar na educação das crianças. (ANPED, 2017) 

 

Postergar a BNCC do Ensino Médio gerou questionamentos sobretudo quanto à 

suposta urgência da Medida Provisória (MP) n. 746, do Ensino Médio. Com efeito, a 

conciliação das discussões iniciadas nas primeiras versões da BNCC mostrou-se 

problemática com a edição da MP do Ensino Médio. 

Em relação ao último aspecto apontado verifica-se um retorno ao chamado 

“método fônico”. A BNCC desconsidera que o processo de alfabetização teve uma 
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evolução significativa ao longo das últimas três décadas. A ênfase nos métodos e 

técnicas foi superada pelos trabalhos de Emília Ferrero e continuadores e teóricos da 

Teoria Histórico-Cultural, de matriz Vigotskiana. Tais pesquisas trouxeram uma 

importante contribuição ao enfatizar o fato de que as crianças se alfabetizam pensando e 

refletindo sobre a escrita, que a língua se constitui em contextos históricos e sociais 

próprios e carregados de sentidos e significados. 

Em abril de 2018 a versão da BNCC do Ensino Médio foi entregue pelo MEC ao 

Conselho Nacional de Educação. Novamente a ANPED (2018) se manifestou 

criticando, dentre outros encaminhamentos, a falta de debate coletivo e o fato de apenas 

as disciplinas de português e matemática terem sido detalhadas na proposta, 

contrariando o trabalho das comissões anteriores dedicadas a todas as disciplinas do 

ensino médio. Em suma, “A ANPED entende que o CNE precisa reafirmar a existência 

e vigência das Diretrizes Curriculares para a Educação Básica e das Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Médio” (2018, p. 6), aprovadas pelo próprio CNE. 

 

Sínteses: construção de novas possibilidades 

No contexto político e ideológico atual temos assistido a tentativa do Estado, por 

meio de seus representantes políticos, de controlar cada vez mais a educação, controlar 

o que se ensina do ponto de vista ideológico e do ponto de vista dos conteúdos. Para 

isso contribui uma BNCC nos moldes da que está sendo institucionalizada no Brasil. 

Uma BNCC que deixa de ser a referência mínima aos currículos dos diferentes sistemas 

de ensino e escolas para se arvorar na referência. Uma BNCC que serve como 

mecanismo de fiscalização dos sistemas de ensino, do trabalho do professor e dos 

estudantes, para que sejam avaliados em conformidade com os parâmetros padronizados 

de larga escala. 

Constranger os sistemas de ensino e professores a atuarem em função de uma 

BNCC nos moldes apresentados não representará melhoria da qualidade de ensino. Se 

converte em falácia a afirmação de que serão consideradas as peculiaridades regionais, 

os diferentes contextos culturais e a diversidade dos estudantes, pois a pressão exercida 

pelas avaliações externas secundarizam esses aspectos. 
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Formar professores alinhados a uma BNCC é uma afronta à autonomia das 

Universidades e Instituições de Ensino Superior dedicadas à formação de professores e, 

também, a negação do professor como um intelectual, produtor e criador de 

conhecimentos, pois a BNCC remete aos especialistas de gabinete o papel de pensar, 

produzir e criar conhecimentos. 

Com efeito, no contexto da lógica do apostilamento não há de fato interesse em 

professores autônomos, sujeitos de seu próprio trabalho. Ao contrário, quanto mais 

esvaziado o professor se encontrar quanto ao sentido, ao significado e à autoria do seu 

próprio trabalho, mais receptivo estará aos programas apostilados e se sujeitará ao 

pagamento de cursos de formação continuada dirigidos ao manuseio técnico de 

materiais didáticos a ele impostos. 

Nos processos de formação de professores urge resistir também propiciando 

formação qualificada, compreendendo o professor como um intelectual, condição para 

sua contribuição na superação das condições de alienação do trabalho. 

Precede o enfrentamento de questões centrais aprovadas no Plano Nacional de 

Educação atinentes à gestão democrática da escola, ao financiamento da educação, à 

melhoria da formação dos professores, das suas condições salariais e de trabalho e de 

melhoria da infraestrutura das escolas, questões estas negligenciadas pela BNCC. Em 

contexto exacerbação das avaliações, cumpre empreender rigorosa avaliação acerca do 

flagrante descumprimento do PNE por parte governo brasileiro no contexto das políticas 

educacionais. 

Em suma, a escola não pode mais se dedicar apenas à preparação para o 

trabalho. Os objetivos da escola devem transcender à meta de preparação para o 

trabalho, incluindo a formação humana omnilateral, de todos os lados, que inclui 

simultaneamente formação intelectual, corporal e tecnológica (Marx e Engels, 2004), o 

oposto do contido na Reforma do Ensino Médio, marcadamente disciplinar e unilateral, 

princípios estes reiterados na BNCC do Ensino Médio. 

A negação da subjetividade dos estudantes e a redução de sua formação ao viés 

da preparação elementar para o trabalho consistirá num equívoco grave para as atuais e 

futuras gerações, pois o contexto histórico e social está a reclamar exatamente o 
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contrário: pessoas críticas, criativas, abertas ao novo e conscientes do seu papel na 

construção de uma sociedade justa, igualitária e sustentável. 
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RESUMO 

O presente trabalho relata a vivência da Tertúlia Literária baseada no projeto de 

extensão universitária Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita – CEALE – da 

Faculdade de Educação da UFMG, proposto em todos dos encontros presenciais do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa/Educação infantil /2018. Implantado 

pela primeira vez no ano de 2018, o PNAIC na primeira etapa da educação básica, 

destina-se a professores em exercício de escolas públicas municipais que atuam com 

crianças entre 4 a 5 anos em Uberlândia - MG. A formação concebe a leitura como uma 

atividade propícia ao estabelecimento de relações intersubjetivas, levando em 

consideração o papel do professor como mediador da leitura literária em sala de aula, 

situado no contexto da formação do professor, especificamente no que diz respeito à 

prática de leitura nas escolas. Ressalta-se a importância da experiência pessoal do 

profissional da educação com a leitura para que essa mediação seja feita de forma 

eficiente. Compreende-se nessa atividade um espaço favorável ao resgate da própria 

trajetória profissional do professor, que se afirma quando acontece o reencontro de sua 

trajetória de leitor, além de estimular a formação do professor como um leitor de 

literatura.  

 

Palavras-chave: Leitura literária; Formação docente; Mediação de leitura 

  

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo almeja expor a vivência formativa de um grupo de professores 

que atuam na Educação Infantil em turmas de 4 e 5 anos, que participaram em 2018 – 

ao longo do I Semestre letivo, do Plano de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), 

promovido a partir de uma parceria com a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 
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em conjunto com o Ministério da Educação (MEC), 40ª Superintendência Regional de 

Ensino do Estado de Minas Gerais e a Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia 

(SME/PMU). 

Refletir sobre como os professores efetivam na prática, as suas próprias leituras, 

enquanto facilitadores da leitura escolar, concebendo-a como uma ação potencializada 

eficiente para a estimulação e orientação de jovens leitores, além de sua própria 

experiência como leitores se torna algo relevante. Ao contextualizar a leitura como uma 

ação mediadora, dando ênfase à formação do professor como leitor, descreve-se as 

ações formativas realizadas ao longo do PNAIC/Educação Infantil 2018 e suas 

implicações diretas na prática escolar para mediação de leitura.   

Atualmente, há uma demanda enorme em abordar nos processos de 

escolarização, as práticas e finalidades sociais que a língua escrita conquista nos 

diferentes contextos sociais que vem movimentando um número cada vez maior de 

pesquisadores para a importância da formação de leitores e produtores de textos. Torna-

se um desafio, responder de maneira apropriada o que esses estudos vêm indicando 

como sendo uma dificuldade para consolidar uma prática educativa.  

A relação que o professor estabelece com a leitura e a escrita na sua vida 

cotidiana e a maneira como os cursos de formação lidam com essa relação, torna-se uma 

das questões de destaque. Nos seus cursos de formação tanto inicial quanto continuada, 

os professores experimentam situações de aprendizagem voltadas para o ensino da 

leitura e da escrita, sem que, no entanto, essas situações contribuam para que se tornem 

eles mesmos leitores e produtores de textos. Muito menos, frequentemente vivenciam 

situações que estimulam a autoria e a fruição. (Kramer et all, 2002), pois de uma 

maneira geral, os futuros docentes copiam, fazem resumos, reproduzem textos.  

Nas salas de aula, em relação à linguagem escrita, o professor reproduz com seus 

alunos a mesma concepção instrumental. Desde essa perspectiva, a literatura, destituída 

assim, da sua dimensão estética, é quase sempre empregada como um pretexto para o 

ensino de conteúdos programáticos. Portanto, na sua formação e, mais tarde, na sua 

ação profissional, o professor, raramente faz uso da leitura e da escrita como atividades 

que implicam um intenso movimento intelectual que demanda dos usuários do sistema 

de escrita as capacidades de selecionar, utilizar e modificar os conhecimentos.  
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Neste texto, relataremos brevemente a experiência Tertúlia Literária como um 

recurso didático pedagógico e como ele se insere nas concepções de leitura/leitor aqui 

tratadas e seu papel na formação de docentes que atuam na Educação Infantil em turmas 

de 4 e 5 anos. 

 

Contextualização do PNAIC 

O Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC – é uma estratégia 

adotada pelo poder público em todas as esferas (federal, estadual e municipal) com o 

objetivo de atender à meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê a 

obrigatoriedade de alfabetizar todas as crianças até o final do 3º ano do ensino 

fundamental. Este pacto foi introduzido em 2012, com a formação de profissionais das 

séries iniciais do ensino fundamental. 

 Em 2017, o PNAIC não ofereceu a formação que vinha sendo realizada nos anos 

anteriores. Entretanto, nos últimos meses daquele ano, foi apresentada às secretarias de 

educação e profissionais, uma nova estrutura do Pacto, que em 2018 passaria a envolver 

os profissionais da Educação Infantil, especialmente, os que atuam na pré-escola e os 

profissionais que atuam no Programa Novo Mais Educação. 

 Sendo assim, em 2018, o PNAIC, foi ofertado para profissionais (professores e 

especialistas de educação básica) que atuam em turmas de 4 e 5 anos da Educação 

Infantil, no Programa Novo Mais Educação, além das turmas de 1º, 2º e 3º anos do 

ensino fundamental. 

 Nessa experiência inovadora, de trazer os profissionais da educação infantil para 

a formação do PNAIC, o objetivo principal foi o de fomentar “a formação de 

professoras de Educação Infantil para que possam desenvolver, com qualidade, o 

trabalho com a linguagem oral e escrita, em creches e pré-escolas”. (Caderno 0 – 

PNAIC, p. 29). 

 As formações do PNAIC Educação Infantil foram estruturadas da seguinte 

forma: os formadores locais, escolhidos através de processo seletivo organizado pela 

Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia, participaram de encontros de 

formação realizados na Universidade Federal de Uberlândia – UFU, em conjunto com 



 

271 

 

formadores de diversos municípios das regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e 

Noroeste de Minas.  

Nesses encontros a proposta era a troca de experiências fundamentada na leitura 

dos oito cadernos que compunham a bibliografia básica do PNAIC Educação Infantil. 

Além disso, os formadores regionais, responsáveis pela formação dos formadores 

locais, orientavam sobre as melhores estratégias e metodologias para a realização dos 

encontros com os cursistas que, em Uberlândia, foram realizados entre os meses de abril 

e julho, no Centro Municipal de Estudos e Pesquisas em Educação Julieta Diniz 

(CEMEPE). 

 

Nossa experiência como formadoras locais 

A participação como formadoras locais do PNAIC da educação foi muito 

gratificante ao refletir sobre as falas e avaliações dos docentes e especialistas em 

educação que participaram no curso; vivências que elas já tinham em sala de aula e do 

aprendizado delas refletido na prática pedagógica. Ao mesmo tempo trouxe desafios, 

inquietações a partir de situações apresentadas acerca da realidade das escolas. Para 

isso, o planejamento de cada encontro era flexível, partindo dos cadernos de formação. 

O material utilizado no Pacto compõe um conjunto integrado de programas, 

materiais didáticos e referências curriculares e pedagógicas disponibilizados pelo MEC 

que contribuem para a alfabetização e o letramento, tendo como eixo principal a 

formação continuada dos professores alfabetizadores, mas com atividades que 

possibilitavam discussões do que os docentes e coordenadores traziam. Proporcionaram, 

além do aprendizado, oportunidade de reflexão sobre a prática alfabetizadora, pois, 

como fruto do trabalho desenvolvido por eles, professores que alfabetizam, é de suma 

importância, que a criança tenha acesso aos diferentes gêneros e suportes textuais e que 

o professor desenvolva ações voltadas ao planejamento das situações didáticas e o uso 

das obras literárias distribuídas pelo MEC. 

 

 

 

 



 

272 

 

 

O que é a Tertúlia Literária 

No contexto da formação continuada de profissionais da Educação Infantil, 

proposta pelo PNAIC, tornou-se fundamental a valorização da leitura como instrumento 

de liberdade e de construção de um pensamento crítico e socialmente referenciado.  

 A formação dos profissionais da Educação Infantil, ultrapassa os limites do 

conhecimento científico e é delineada por complexos arranjos socioafetivos. Pois é 

sabido que as crianças aprendem mais e melhor quando criam vínculos afetivos com os 

professores que ensinam (PNAIC, 2018) 

 O caderno 1 da bibliografia de referência do PNAIC Educação Infantil, 

intitulado: Ser docente na Educação Infantil: entre o ensinar e o aprender, traz 

importantes reflexões sobre as relações entre docência, linguagem e cultura escrita na 

educação infantil. Este caderno está subdivido em três unidades temáticas, a saber: 

Unidade 1 – Infância e linguagem – ao final dessa unidade compreendemos que 

o afeto e conhecimento são essenciais para o desenvolvimento qualitativo das interações 

das crianças entre si e com os adultos que as cercam. Favorecendo sobremaneira os 

processos de ensino e aprendizagem, inclusive no desenvolvimento da linguagem oral e 

escrita. 

Unidade 2 – Infância e produção cultural – o estudo dessa unidade nos levou a 

uma reflexão sobre a apropriação que as crianças fazem da produção cultural em suas 

diversas formas e das diferentes mídias presentes em seu cotidiano. 

Unidade 3 – Desenvolvimento cultural da criança – esta unidade aponta 

algumas possibilidades de apropriação pelas crianças da cultura no mundo 

contemporâneo, tornando-se personagens ativos na construção e reprodução de 

elementos culturais em suas diferentes expressões. 

A Unidade 3, faz referência a diferentes tipos de expressões culturais, como 

instrumentos de apropriação de conhecimento e construção de uma visão de mundo 

ampla, que favorece o desenvolvimento da criança em múltiplas habilidades sociais, 

cognitivas e afetivas. Nesse contexto, o texto do caderno propõe uma atividade prática, 

inicialmente voltada para os profissionais. Esta atividade é a Tertúlia Literária, que será 

descrita a seguir. 
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A proposta da “Tertúlia Literária”, baseada no projeto de extensão universitária 

intitulado Tertúlia Literária: quem lê também tem muito a dizer desenvolvido pelo 

Grupo de Pesquisa e Estudos sobre o Letramento Literário (GPELL), do Centro de 

Alfabetização, Leitura e Escrita (CEALE) da Faculdade de Educação (FaE) da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A essência desse projeto é ter um 

espaço voltado para o compartilhamento de experiências após a leitura de livros 

literários.  

Tendo como referência o projeto da Tertúlia Literária, a proposta apresentada 

pelo PNAIC 2017/2018 foi de que a cada encontro presencial alguns participantes do 

curso apresentassem a leitura de um livro para os demais participantes com o objetivo 

de instigá-los também a lerem essa obra literária, com isso estimulando o hábito da 

leitura. Assim, observamos a riqueza dessa experiência, pois os colegas começaram a 

trocar os livros entre si, levaram o projeto para suas escolas e com isso a rede de 

professores leitores começou a ser tecida. 

 

Fundamentação teórica 

O ato de ler é complexo, pois por meio dele há interação consigo mesmo, com o 

outro e com o conhecimento, desse modo “a leitura é uma habilidade indispensável à 

vida social. É através dela que entendemos o mundo e interagimos com o outro, seja nos 

estudos, na nossa comunicação, na forma de nos expressarmos, nos conhecimentos que 

ela nos proporciona.” (CAVALCANTE FILHO, 2011, p. 1721) 

Sendo assim, a língua não pode ser compreendida como estática, acabada, por isso 

Bakhtin concebe-a “como organismo vivo, repleto de significações ideológicas e 

constituído histórica e socialmente. A língua só pode ser entendida e estabelecida no 

fluxo da comunicação verbal.” (RÉ, 2014, p. 23) 

 Desse modo, o ato de ler não pode ser considerado como algo mecânico, mas 

sim provido de significados dados pelas vivências e experiências do leitor a partir de 

suas interações sociais.  Assim, de acordo com Bakhtin/Volochínov “A interação verbal 

constitui assim a realidade fundamental da língua.” (2009, p.127) 

 Ao compreender que a constituição do sujeito se dá por meio das interações 

sociais, podemos citar a teoria histórico-cultural de Vygostky. Nessa perspectiva, “o 
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desenvolvimento humano é compreendido [...] através de trocas recíprocas, que se 

estabelecem durante toda a vida, entre indivíduo e meio, cada aspecto influindo sobre o 

outro.” (REGO, 1995, p.95) 

Ainda sobre a importância da leitura na formação humana, não podemos deixar 

de citar Paulo Freire, um educador brasileiro que acreditava em uma educação 

libertadora, na qual defende que o sujeito aprende a partir de suas vivências, pelo que 

faz sentido e tem significado para ele. Sendo que o conhecimento de mundo estabelece 

uma relação dialética com o processo de que aquisição da linguagem; nesse sentido “a 

leitura de mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa 

prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente.” (FREIRE, 2008, p. 11).  

Desse modo, Freire considera importante a compreensão crítica do texto e o 

contexto cultural do sujeito e não apenas sua decodificação.  Tanto Freire (2008) quanto 

Vygotsky (1991) concebem a palavra como “[...] um signo mediador, que guarda 

relação com o meio onde se encontra o sujeito e tem o seu sentido fornecido por este 

último.” (MUNIZ, 1999, p. 262) 

A partir dessa compreensão de leitura, podemos considerá-la como 

emancipatória a com uma postura crítica do indivíduo com vistas à transformação da 

realidade social. Nesse sentido, a partir da concepção de Freire “Ler, para ele, não é 

“caminhar sobre as letras”, e sim uma tomada de consciência para melhor interpretação 

do mundo e intervenção na realidade pela ação. Esta perspectiva daria à leitura e à 

escrita o caráter de práticas libertárias.” (SODRÉ, 2012, p. 140) 

Diante dessa complexidade do ato de ler, precisamos discutir a importância do 

hábito de leitura na formação docente e na prática pedagógica. Assim propomos a 

reflexão de quanto tempo os professores, destinam a leitura de livros literários no 

cotidiano e de como formar leitores se não experimentam o hábito e prazer pela leitura. 

Nessa perspectiva Andrade (2016, p. 90) destaca que “Dentre todas as formas de leitura 

a serem postas em prática entre docentes e crianças nas instituições educacionais, a 

leitura literária tem um espaço irrefutável, pois é nessa forma de leitura que o sujeito 

leitor tem seu lugar mais destacado.”  
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A partir dessa inquietude, a pesquisa de Barros e Gomes (2008) apresenta que a 

maioria dos educadores possuem uma relação pouco favorável com a leitura. Essa 

postura influencia diretamente nas práticas de leitura e escrita na sala da aula.    “Ao 

desejar formar bons leitores é necessário gostar de ler e realizar leituras prazerosas. Tais 

dados mostram que, é fundamental que os professores e demais mediadores de leitura 

modifiquem a sua postura em relação à leitura.” (2008, p. 339), Portanto, o docente 

precisa ter momentos que favoreçam o hábito de ler como um momento de deleite, 

contribuindo tanto para a sua formação quanto de seus alunos. 

 

Quem lê tem muito a dizer...  

A partir de nossa experiência com a Tertúlia literária nos encontros presenciais 

do PNAIC/2018 da educação infantil, realizamos entrevistas com professoras que 

participaram do curso. Assim, percebemos que nosso objetivo de estimular o hábito de 

leitura foi atingido. Para citar os depoimentos utilizaremos codinomes contendo a letra 

P, de professor e números para diferenciá-los. 

 Alguns docentes relataram que essa proposta possibilitou rememorar leituras que 

já haviam sido realizadas anteriormente, remetendo às memórias deixadas por elas e que 

reflete em quem somos hoje. Assim, “a leitura [...] tem a ver com aquilo que nos faz ser 

o que somos” (LARROSA, 2002, p. 134). Nesse sentido a professora (P01) afirmou: 

 

 Bom para mim a Tertúlia Literária foi um momento de reflexão sobre o que 

já havia lido, retomando anos atrás, tendo outra concepção do que havia lido 

no passado [...]. Muito interessante e incentivador este momento 

reconhecendo as marcas que determinada literatura deixou em nós 

independente do tempo que passou. (P01) 

 

Ainda seguindo essa concepção de que a leitura permeia nossa constituição 

enquanto seres humanos, a professora (P03) considera: 

 

A tertúlia literária era um momento diferenciado da formação, em que 

oportunizava momentos de reflexões referentes aos livros literários ou outros 

que marcaram a história de vida de cada docente. Era interessante poder 

ouvir das colegas suas impressões e olhares diferenciados a cerca de diversas 

obras literárias. 

Anotei muitas sugestões interessantes que pretendo adquirir para leituras 

posteriores. 
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Alguns exemplos que ressalto foram os livros de Paulo Freire, outros de 

autoestima de Augusto Cury, alguns literários que marcaram a juventude de 

colegas, bem como outros sobre livros de literatura infantil que falam sobre 

as diversidades humanas para o compartilhamento com as crianças, entre 

outros demais. 

 

 Outro aspecto importante ressaltado pelas professoras foi à possibilidade de 

interação entre elas através da literatura. Nesse sentindo, podemos citar 

Volochinov/Bakhtin (2017, p.205) ao compreender que a palavra se constitui como 

fruto da relação entre os sujeitos, ou seja, “[...] ela é justamente o produto das inter-

relações do falante com o ouvinte. Toda palavra serve de expressão ao “um” em relação 

ao outro. Na palavra, eu dou forma a mim mesmo do ponto de vista do outro e, por fim, 

da perspectiva da minha coletividade.” 

 
Para mim a Tertúlia Literária é um momento privilegiado para promover o 

diálogo e favorecer a construção coletiva e significativa do conhecimento, 

propiciando aproximação do mesmo com a cultura. Nossos momentos 

favoreceram a troca de experiência e de sentimentos, a identificação do eu em 

relação à cultura de forma geral, sempre primando pelo respeito, confiança e 

apoio. (P04) 

 

Eu não conhecia o projeto da Tertúlia literária até fazer o PNAIC com vocês.  

A Tertúlia nos permitiu conhecer diversas obras, ouvir e dar opinião sobre 

diversos assuntos, foi uma troca de conhecimento e interação que muito 

contribuiu para o nosso crescimento pessoal e profissional. (P05) 

 

 O maior desafio da proposta era despertar o prazer pela leitura dos professores 

que atuam na educação infantil. Em relação a esse aspecto Barros e Gomes (2008) 

afirmam que “É muito importante considerar as condições afetivas, interesse e 

motivação em relação ao ato de ler, para que se possa garantir prazer e gosto pela leitura 

no dia-a-dia da vida.” (p.336). Nessa perspectiva acreditamos que pudemos contribuir 

para leitura como um momento de deleite a partir dos seguintes depoimentos:  

 

 Foi um momento muito interessante ao qual pudemos utilizar a imaginação, 

identificado naquele momento das falas do leitor seu prazer em narrar o que 

havia lido. Incentivando a leitura da obra compartilhada, com prazer e 

autoconhecimento. (P01) 

 

Quanto à Tertúlia Literária, eu gostei muito porque às vezes você foca mais 

num tipo de leitura que tem afeição, mas quando uma colega coloca outra 

leitura que ela também tem afeição às vezes a maneira como o outro coloca te 

renova alguma coisa que faz com que você queira ler também, que sinta 

vontade em fazer aquela leitura. (P02) 
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Sugeri um livro de Imbernón sobre as novas tendências da formação 

continuada colaborativa, o qual gerou uma discussão positiva sobre a 

temática e relatei sobre um outro que marcou a minha juventude, do autor 

Paulo Coelho. Dessa forma, foram momentos muito produtivos, em que todas 

as professoras tiveram a oportunidade de compartilhar experiências literárias 

diversas. (P03) 

 

Foi muito válido a Tertúlia Literária porque houve envolvimento de todas e 

despertou o interesse de conhecer novos autores e ler livros diferentes, do 

nosso contexto. A maioria das vezes lemos livros científicos, de estudos. Mas 

com Tertúlia Literária despertou o interesse de ler histórias de aventura, de 

romance. 

Me recordo de uma colega que apresentou a obra de Dom Quixote em outra 

sobre a língua. Realmente foi uma riqueza de conhecimentos que tivemos. 

Até mesmo trouxe a valorização das obras literárias, com que o 

reconhecimento dos autores. (P06) 

 

 

Participamos de alguns momentos significativos durante o curso do PNAIC, 

realizado pela Prefeitura de Uberlândia. A Tertúlia Literária foi um desses, 

onde em poucos instantes nos deliciamos em ouvir a história de algumas 

obras. Foi um momento rico de conhecimento que instigou nossa curiosidade 

e até mesmo o hábito pela leitura. Ouvir histórias é sempre muito bom, por 

um instante paramos para refletir e vivenciar desejos da nossa imaginação. 

As organizadoras fizeram uma boa aposta ao pensar sobre a Tertúlia 

Literária, com certeza nos deleitamos nesse momento. (P07) 

 

Algumas considerações 

Os professores devem ser, eles mesmos, leitores proficientes e, sobretudo, 

participantes ativos da cultura letrada, para que a relação entre crianças e textos 

literários seja mediatizada de forma competente e adequada. Nessa perspectiva, se 

insere a experiência com a Tertúlia Literária como um recurso didático pedagógico 

como uma ação de formação continuada voltada para docentes que atuam na Educação 

Infantil em turmas de 4 e 5 anos. De maneira que além de estimular a formação do 

professor como um leitor de literatura, concebe a prática da leitura como uma atividade 

propícia ao estabelecimento de relações intersubjetivas. Trata-se de uma perspectiva de 

leitura dialógica a qual requer a ampliação dos espaços de circulação de textos escritos e 

promova experiências diversificadas entre leitores, como define Soler (2003).  

Essa ação formativa busca, pois, promover o (re)encontro do professor com o 

texto literário. Como esta foi a primeira edição do PNAIC/Educação Infantil demostra 

que o contato dos professores com o texto literário possibilita a reflexão sobre suas 

histórias pessoais. Nas trajetórias individuais marcadas, pelas leituras literárias e pelo 
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impacto delas na formação das subjetividades, se dá a configuração profissional, que em 

certa medida, coincide com o regaste de uma vida, na qual aspectos profissionais e 

pessoais se cruzam, através do resgate da experiência de leitura de literatura.  
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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo contribuir com a discussão sobre a constituição da 

identidade e a formação de professores que atuam no AEE- Atendimento Educacional 

Especializado, na Sala de Recurso Multifuncional. Para tanto, analisamos alguns marcos 

legais de acordo com a atual Política Nacional de Educação Especial e suas diretrizes, 

bem como as atribuições dos profissionais deste atendimento. Em seguida discutimos o 

sentido da constituição da identidade de professores que atuam no AEE, pois, 

acreditamos que dimensão da profissão docente é uma construção múltipla, um 

processo individual e coletivo de natureza complexa e dinâmica, que também atravessa 

a questão de gênero e estruturas sociais e culturais. Para ampliar a compreensão da 

constituição identitária de professores consideramos pertinente refletir sobre o percurso 

da profissão docente no Brasil, pois nele encontramos aspectos significativos para a 

formação docente que atua no AEE. Os caminhos da formação docente são perpassados 

por diversas dimensões – humana, técnica, politica, ética e estética – e a objetividade-

subjetividade compõe a identidade profissional, sendo assim, pensando na importância 

do AEE e na práxis pedagógica docente, percebemos a necessidade de realizar estudos, 

reflexões e análises que pudessem contribuir com o trabalho docente, visto que, na 

atualidade, em todas as escolas, sejam elas da rede pública ou particular, todos têm 

direito a educação escolarizada, com o intuito de promover a formação, a autonomia e a 

emancipação de estudantes com deficiência ou não.  Nosso propósito não é dar 

respostas, mas de convidar o leitor a reflexão sobre os aspectos subjetivos da identidade 

profissional e trazer contribuições sobre a formação de professores do AEE no Brasil. 

 

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado; Formação Docente; 

Identidade profissional. 

 

                                                           
5
 Mestranda no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Uberlândia – MG. Pesquisadora 

no GEPDEBS – Grupo de Estudos e Pesquisas em Docência na Educação Básica e Superior 

(FACED/PPGED/UFU). Especialista em AEE- Atendimento Educacional Especializado. E- mail: 

patriciaresende.pedagoga@gmail.com 
6
 Doutorado e Pós-doutorado em Educação – USP. São Paulo. Professora Associada da Faculdade de 

Educação e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Uberlândia – MG. Pesquisadora e 

líder do GEPDEBS – Grupo de Estudos e Pesquisas em Docência na Educação Básica e Superior 

(FACED/PPGED/UFU). Pesquisadora colaboradora no GEPEFE – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Formação Docente (FE/USP). E-mail: vbcampos@ufu.com.br 

 



 

281 

 

Introdução 

Ao analisarmos a história das pessoas com deficiência, vemos que os mesmos 

foram excluídos da sociedade e as escolas não tinham, até recentemente, uma proposta 

que pudesse contemplar este público. Durante muitas décadas prevaleceu o descaso do 

poder público, à educação de indivíduos com deficiências e as raras instituições 

existentes possivelmente foram criadas para o atendimento dos casos mais graves, de 

maior visibilidade. Por muitos anos a Educação Especial se organizou de forma 

substitutiva ao ensino comum, atuando de forma paralela ao mesmo. 

 No final da década de 1980, surge o movimento de inclusão, tendo como 

base o princípio de igualdade de oportunidades nos sistemas sociais, incluindo a 

instituição escolar. Esse movimento mundial, firmado na Declaração de Jomtien
7
, tem 

como preceitos o direito de todos os alunos frequentarem a escola regular e a 

valorização da diversidade, de forma que as diferenças passem a ser parte do estatuto da 

instituição e todas as formas de construção de aprendizagem sejam consideradas no 

espaço escolar.  

No Brasil especificamente, estes avanços vieram com a Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 208, § III, no ano seguinte foi aprovada a lei 7853 regulamentada 

pelo decreto nº 3298, de 20 de dezembro de 1999 consolidando as normas de proteção à 

pessoa portadora de deficiência. 

Mas, será que a escola realmente consegue contemplar o direito de todos, 

respeitando a diversidade e as diferenças de seus indivíduos? 

Segundo Maclaren (2000, p.82- 83), “a diferença precisa ser compreendida 

como tradições sociais, como diferença em relação, em diferença como livre flutuante e 

deslocada”. Neste sentido é preciso entender em que contexto a palavra diferença é 

                                                           
7
 Esse movimento foi afirmado na Declaração de Jomtien, também chamada Declaração Mundial de 

Educação para Todos, cujo objetivo é “satisfazer as necessidades básicas da aprendizagem de todas as 
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mundiais sobre educação, ao lado da Convenção de Direitos da Criança (1988) e da Declaração de 
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usada, pois, a descaracterização destas diferenças ou a normalização das mesmas, pode 

nos coloca diante da cilada de que as mesmas estão sendo respeitadas e inseridas.  

Para Santos e Nunes (2003, p. 56) “as pessoas e os grupos sociais têm o direito 

em ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito em ser diferente quando a 

igualdade o descaracteriza”. Os autores trazem à tona que é preciso um projeto político 

sociocultural que garanta uma política emancipatória contemplada pelos grupos 

minoritários.  A interpretação e significado da palavra pode alterar o sentido político em 

questão, descaracterizando a realidade ou usando-a conforme a conveniência de grupos 

majoritários.  

 A atual Política Nacional de Educação Especial (Decreto nº 7.611, 17 de 

novembro de 2011), na perspectiva da Educação Inclusiva, reafirma o direito de todos 

os alunos à educação no ensino regular, recebendo, quando necessário, o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE).  

O AEE é um serviço da Educação Especial que tem como objetivo a garantia de 

um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na 

igualdade de oportunidades. A concretização desse objetivo remete a importância de se 

refletir sobre o desenvolvimento profissional do docente que vai atuar nesse segmento 

que prevê uma prática pedagógica que contemple as diferenças e diversidades de seus 

alunos.   

 

Ao fazer uma análise da profissão docente no Brasil é possível observar que 

os problemas na formação de professores estiveram relacionados às 

dificuldades gerais enfrentadas pela Educação, tais como: a maneira como se 

deu a expansão do sistema público de ensino; a criação de forma 

indiscriminada de cursos de Licenciatura, visando suprir a demanda cada vez 

maior por professores para uma crescente população escolar; as deficientes 

condições de trabalho dos professores em relação a material, autonomia, 

baixos salários, plano de carreira e jornada de trabalho, e a “proletarização do 

ensino” que tem inserido um abismo entre o docente e a execução do seu 

próprio trabalho (PEREIRA, 2011, p.23). 

 

É nesse sentido que nascem as discussões e preocupações desse artigo e a partir 

de uma revisão bibliográfica, nosso objetivo é dialogar e refletir sobre como se dá o 

desenvolvimento profissional de professores que atuam no Atendimento Educacional 

Especializado, tendo em vista a complexidade e dificuldades enfrentadas nessa área –  
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formação e o desenvolvimento de sujeitos com necessidades educacionais 

complexas e específicas. 

As discussões aqui expostas tiveram como ponto de partida nossas experiências 

profissionais e pesquisas na área, bem como as discussões do GEPDEBS – Grupo de 

Estudos e Pesquisas sobre Docência na Educação Básica e Superior  do Progama de 

Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Uberlândia – UFU. Esperamos lançar olhares para essa temática tão importante de 

forma preliminar e suscinta. Nosso propósito não é apresentar conclusões, mas de 

convidar o leitor ao debate e trazer contribuições sobre a formação de professores do 

AEE no Brasil. 

 

A docência no AEE: em busca de uma identidade profissional 

As discussões sobre Educação Especial ampliam-se no cenário brasileiro, de 

forma mais significativa no século XX. A Educação Especial (EE), modalidade 

transversal de ensino, tem recebido importante atenção no campo educacional brasileiro, 

principalmente pelos avanços nas discussões de políticas públicas e implantação de 

serviços educacionais especializados. Segundo a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

 

O AEE tem como objetivo a participação, o acesso, e a aprendizagem dos 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares, de forma a orientar os 

sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais 

especiais, garantindo: Transversalidade da educação especial desde a 

educação infantil até a educação superior; Atendimento Educacional 

Especializado; Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do 

ensino; Formação de professores para o Atendimento Educacional 

Especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar; 

Participação da família e da comunidade; Acessibilidade urbanística, 

arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na 

comunicação e informação; Articulação intersetorial na implementação das 

políticas públicas (BRASIL, 2007). 
 

Esta conquista trouxe avanços significativos para a educação inclusiva. 

Atualmente vemos escolas com um número significativo de alunos com deficiência, 

mas é importante atentar nossos olhares para que realmente haja uma promoção para a 

aprendizagem e inclusão destes alunos no ambiente escolar. Ferreira afirma que, 
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A construção de escolas de qualidade e inclusivas para todos deve, dessa 

forma, necessariamente envolver o desenvolvimento de políticas escolares de 

desenvolvimento profissional docente com vistas a prepará-los 

pedagogicamente para trabalhar com a pluralidade sócio-cognitiva e 

experiencial dos estudantes por meio de enriquecer conteúdos curriculares 

que promovam a igualdade, a convivência pacífica, a aprendizagem mútua, a 

tolerância e a justiça social (FERREIRA, 2006, p. 3-4) 

 

Nesse sentido, faz-se necessário refletir sobre as diretrizes que orientam o AEE 

como também sobre a formação do professor que irá atuar nesse segmento da educação, 

já que tais fatores são determinantes na qualidade do ensino ofertado aos alunos com 

deficiência. Para a oferta do AEE, o Ministério da Educação (MEC) instituiu as Salas de 

Recursos Multifuncionais (SRM) como estratégia pedagógica da escola, que 

disponibiliza recursos com o intuito de assegurar aos estudantes condições de acesso, 

participação e desenvolvimento da aprendizagem. Essas salas passam a ser o lócus para 

o oferecimento do AEE, com ampla difusão pelo país a partir de 2007, com o Programa 

de Implantação das SRM, criado por meio da Portaria 13/2007, que tem por objetivo 

[...] apoiar os sistemas públicos de ensino na organização e oferta do Atendimento 

Educacional Especializado e contribuir para o fortalecimento do processo de inclusão 

educacional nas escolas comuns do ensino (BRASIL, 2007, Art. 1o ). 

Segundo as diretrizes curriculares, as escolas têm o papel de responder às 

necessidades de todos os seus alunos, considerando a complexidade e heterogeneidade 

de estilos e ritmos de aprendizagem, contudo:  

 

[...] nada será conseguido se não se alterarem as condições existentes nas 

escolas e as políticas públicas em relação aos professores. É inútil apelar à 

reflexão se não houver uma organização das escolas que a facilite. É inútil 

reivindicar uma formação mútua, inter-pares, colaborativa, se a definição das 

carreiras docentes não for coerente com este propósito. É inútil propor uma 

qualificação baseada na investigação e parcerias entre escolas e instituições 

universitárias se os normativos legais persistirem em dificultar esta 

aproximação (NÓVOA, 2009, p.21). 
 

As escolas políticas públicas e os sistemas de avaliação no Brasil têm exigido 

cada vez mais dos professores um trabalho que contemple a diversidade e com as 

diferenças, de acordo com uma proposta nacional de educação para todos e inclusiva. Se 

essas instituições têm buscado uma perspectiva inclusiva, seja dos negros, dos índios, 
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das pessoas com deficiência, dentre tantas outras diferenças, urge que a formação 

docente precisa seja repensada.  

O sentido de identidade nesse trabalho é expresso no reconhecimento de que o 

indivíduo é próprio, é o conjunto de características pessoais que o identificam um 

indivíduo com suas marcas genéticas, de gênero, históricas, políticas, sociais e culturais. 

Esse conjunto de significados inclui também o mundo do trabalho pelo qual a pessoa de 

envolve e que também é responsável por sua constituição. 

Bendle (2002), discute a relação entre identidade e o mundo profissional. O 

autor diz que existe uma crise contemporânea da identidade. O autor argumenta que a 

identidade está relacionada ao bem-estar pessoal que reflete na ação coletiva. Nessa 

perspectiva, identidade é uma construção, é múltipla.  

Transpondo essa discussão para o profissional professor, as alterações são 

profundas, também no sentido de reconfiguração identitária. O momento histórico 

estabelece um fosso profundo entre o reconhecimento de papeis de docentes e discentes, 

entre expectativas e condições de trabalho, reconhecimento profissional e tantas outras 

questões. 

No que se refere ao AEE, a situação é semelhante, talvez mais enfática devido a 

complexidade do trabalho. GEE (2001) nos direciona a fazer um questionamento 

interessante: como se sentir reconhecido, ter sentimento de pertença, ver sentido na 

prática pedagógica, agindo e interagindo com alunos tão diversos, com tantas 

especificidades de aprendizagem? 

É uma questão difícil de responder, mas algumas análises nos levam em direção 

a algumas reflexões.  

A profissão docente no Brasil, mais especificamente os cursos de formação de 

professores, tem vivido uma crise significativa desde meados de 1980. Ao fazer uma 

análise desse cenário, é possível observar que os problemas na formação de professores 

estiveram relacionados às dificuldades gerais enfrentadas pela Educação, tais como: a 

maneira como se deu expansão do sistema público de ensino; a criação de forma 

indiscriminada de cursos de Licenciatura, visando suprir a demanda cada vez maior por 

professores para uma crescente população escolar; as deficientes condições de trabalho 

dos professores tanto em relação a material, autonomia, baixos salários, plano de 
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carreira e jornada de trabalho e a “proletarização do ensino” que tem inserido um 

abismo entre o docente e a execução do seu próprio trabalho (PEREIRA, 2011). 

Essa problemática tem desencadeado um desinteresse pelos cursos de 

Licenciatura, altas taxas de evasão e um sentimento comum de desesperança entre os 

futuros docentes frente “[...] à desvalorização social, salarial, e, digamos, acadêmica da 

profissão” (PEREIRA, 2011, p. 47). 

Somado a isso, Pereira (1999) afirma que, em se tratando especificamente das 

dificuldades encontradas nos cursos de formação em Licenciatura, está o distanciamento 

entre a teoria e a prática, entre as disciplinas de conteúdo e as disciplinas pedagógicas, o 

que revela, ainda hoje, a predominância do modelo da “racionalidade técnica” na 

formação de professores, segundo o qual o professor deve primeiro aprender 

conhecimentos e, posteriormente, simplesmente aplicá-los em sua prática cotidiana. 

Muitas questões que envolvem a identidade profissional do professor perpassam 

pela questão de gênero. A docência era um lugar que culturalmente cabia (e ainda cabe) 

às mulheres conciliadoras de tempos de trabalho e tempos domésticos, escola como um 

espaço de cuidado e alargamento das funções do lar e da maternidade.    

 

Desde a criação das primeiras escolas normais, no final do século XIX, as 

mulheres começaram a ser recrutadas para o magistério. A própria 

escolarização de nível médio da mulher se deu pela expansão dos cursos de 

formação para o magistério, permeados pela representação do ofício docente 

como prorrogação das atividades maternas e pela naturalização da escolha 

feminina pela educação. Forte determinante da entrada da mulher no mercado 

de trabalho, a carreira do magistério expandiu-se por meio de um padrão 

altamente segmentado do ponto de vista do gênero, seja em relação a outras 

carreiras, seja com respeito à própria carreira docente, a qual durante muitas 

décadas reservou aos homens as funções de mando nos sistemas educativos 

(direção e supervisão), enquanto as mulheres ficaram restritas às salas de 

aula. Predominantes especialmente no magistério das séries iniciais do ensino 

fundamental e da educação infantil, as mulheres constituem igualmente a 

maioria absoluta dos estudantes de Pedagogia: 92,5% na atualidade (GATTI, 

2009, p.161,162) 

 

 A inserção no magistério e a atuação como professora no sentido maternal, 

instigou uma certa crise identitária profissional, um desconhecimento e necessidade de 

(re)conhecimento laboral. Nesse contexto, alguns profissionais discutem sobre a 

superação da visão “tia” e uma elevação mais profissional nos sentidos do magistério. 

De acordo com Paulo Freire (1997, p.9), 
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Recusar a identificação da figura do professor com a da tia não significa, de 

modo algum, diminuir ou menosprezar a figura da tia, da mesma forma como 

aceitar a identificação não traduz nenhuma valoração à lei. Significa, pelo 

contrário, retirar algo fundamental ì professor: sua responsabilidade 

profissional de que faz parte a exigência política por sua formação 

permanente. A recusa, a meu ver, se deve sobretudo a duas razões principais. 

De um lado, evitar uma compreensão distorcida da tarefa profissional da 

professora, de outro, desocultar a sombra ideológica repousando 

manhosamente na intimidade da falsa identificação. Identificar professora 

com tia, o que foi e vem sendo ainda enfatizado, sobretudo na rede privada 

em todo o país, quase como proclamar que professoras, como boas tias, não 

devem brigar, não devem rebelar-se, não devem fazer greve.  

 

 Se tornar “professora”, é identidade baseada em história de vida, construções 

sociais e culturais, no entanto, é também identidade profissional. Segundo Marcelo 

Garcia (2010, p.18),  

 

[...] a construção da identidade profissional se inicia durante o período de 

estudante nas escolas, mas se consolida logo na formação inicial e se 

prolonga durante todo seu exercício profissional [...] um processo individual 

e coletivo de natureza complexa e dinâmica, o que conduz à configuração de 

representações subjetivas acerca da profissão. 

 

Pensar as identidades docentes, especialmente no trabalho com alunos com 

deficiência, nos remete a refletir sobre a história de vida desses profissionais, os 

contextos sociais, as circunstâncias da escolha do curso, suas trajetórias acadêmicas e 

até a questão de gênero e de cor. 

 

Quando se observam essas estatísticas por nível de ensino, constata-se que as 

professoras chefes de família estão concentradas, principalmente, na 

educação infantil e no ensino fundamental (95% e 74,5% das pessoas de 

referência, respectivamente), modalidades que também apresentam 

proporções expressivas de não brancos nessa condição familiar. No ensino 

médio, por sua vez, prevalecem a chefia familiar masculina e os brancos 

(55% das pessoas de referência são homens e 60%, brancos). Estudos têm 

demonstrado que a chefia feminina em famílias costuma vir associada a 

menores níveis de escolaridade da mulher e dos seus filhos, menores 

rendimentos familiares, além de uma cor específica, a preta ou parda 

(FUNDAÇÃO SEADE, 2006).  

 

 A tomada de consciência identitária no trabalho com a educação especial é 

fundamental para o avanço educacional nesse campo. Exige formação específica, 
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superação de dificuldades, construção de estratégias didáticas diferenciadas, e 

reconhecimento do outro: “diferente” e diverso 

Destacamos, no que se refere ao desenvolvimento profissional docente no AEE- 

Atendimento Educacional Especializado, a construção da identidade docente, no sentido 

de tornar-se professor, suas peculiaridades e relações com sua história de vida, sua 

imagem social e identitária, o contexto histórico pessoal, escolhas e processos 

formativos. 

É necessário formação de sentido na prática docente. Visualizamos o AEE como 

um ambiente escolar, que apesar dos obstáculos, que estão presentes em vários sentidos, 

na organização, na estrutura, na práxis educativa, nas relações, nas diferenças humanas, 

mas que tem forte importância formadora. 

Acreditamos ser necessário a identificação profissional com a perspectiva da 

inclusão para práticas pedagógicas cada vez mais significativas. Uma identidade pessoal 

e coletiva que pense um paradigma educacional mais avançado, que reivindica, 

reconhece, valoriza e pratica o olhar para as diferenças humanas. Uma organização 

escolar em que todos participam ativamente, indiscriminadamente. 

As peculiaridades dos alunos necessitam ser respeitadas e atendidas, como forma 

a pleitear uma sociedade e uma escola que respeite sua pluralidade e singularidade. 

Entendemos que trabalhar a educação escolar que respeite as diferenças humanas, não é 

fácil, mas possível, se desvencilharmos das propostas que evidenciam muito mais as 

marcas deficitárias do que as potencialidades de cada um. 

 

Conclusões 

Do ponto de vista legal, verifica-se que o AEE tem plenas condições de realizar 

um trabalho efetivo para legitimar a inclusão nas escolas. Contudo, para que esta se 

legitime, faz-se necessário refletir alguns aspectos importantes da nossa constituição 

docente. 

Atualmente, estamos atravessando um paradigma do conhecimento, com 

relações cada vez mais complexas, com novas conexões que rompem com os antigos 

padrões de disciplinariedade, seriação, crenças e tantos outros modelos. Diante desse 

novo paradigma, a escola não pode ignorar o que acontece ao seu redor, bem como, não 
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podemos, como professores, nos estagnar diante dessas novas propostas. O novo 

assusta, é incerto, provoca insegurança, mas não deve nos paralisar, pelo contrário, toda 

crise de paradigmas é acompanhada de mudanças significativas que consequentemente 

impulsiona para um novo olhar, uma nova postura, pois se houve necessidade de 

mudança é porque o que foi estabelecido não atende mais as necessidades vigentes.  

Por isso consideramos que, para se trabalhar com tantas diversidades é preciso 

uma mudança organizacional e estrutural da escola, bem como uma prática pedagógica 

que atenda as reais necessidades dos sujeitos da mesma, mas é preciso, acima de tudo, 

uma mudança atitudinal a qual dá luz a tomada de consciência da profissão professor. 

Segundo Mantoan, (2003, p.17), “os professores do ensino regular consideram-

se incompetentes para lidar com as diferenças em sala de aula, especialmente para 

atender alunos com deficiência, pois seus colegas especializados sempre se distinguiram 

por realizar apenas esse atendimento e exageraram essa capacidade de fazê-lo aos olhos 

de todos”.  

Atualmente é comum o discurso da falta de capacitação para atuar com pessoas 

com deficiência, mas, devemos refletir para esse aspecto que envolve não só os 

professores do ensino regular como os professores do Atendimento Educacional 

Especializado, mesmo que estes tenham especializações específicas para atuarem.  

Freire (2001, p.72) já alertava na década de 1990 para os perigos dos modelos de 

formação que, “em lugar de apostar na formação dos educadores, o autoritarismo aposta 

nas suas ‘propostas’ e na avaliação posterior para ver se o ‘pacote’ foi realmente 

assumido e seguido”. Destaca, ainda, que, “a melhora da qualidade da educação implica 

a formação permanente dos educadores. E a formação permanente se funda na prática 

de analisar a prática. É pensando sua prática, naturalmente com a presença de pessoal 

altamente qualificado, que é possível perceber embutida na prática uma teoria não 

percebida ainda, pouco percebida ou já percebida, mas pouco assumida. (FREIRE, 

2001a, p.72) 

Neste contexto consideramos que o ambiente escolar promove embates, 

enfrentamentos, análises, construções e desconstruções, a escola é o lugar onde 

podemos trocar experiências com nossos pares, e nos atentar com criticidade para as 

nossas práticas.  
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A concepção de escola inclusiva se fundamenta no reconhecimento das 

diferenças humanas e na aprendizagem centrada nas potencialidades dos alunos, 

contrária à imposição de rituais pedagógicos pré-estabelecidos que acabem por legitimar 

as desigualdades sociais e negar a diferença (BRASIL, 2006).  

Nessa perspectiva, as escolas devem responder às necessidades de todos os seus 

alunos, considerando a complexidade e heterogeneidade de estilos e ritmos de 

aprendizagem. Para tanto, o professor deve fazer a reflexão da sua própria prática para 

que seja capaz de aprender com a sua experiência, no movimento constante do aprender 

a aprender.  

Queremos fomentar e instrumentalizar as lutas docentes com nossas palavras. 

Desejamos que os professores se reconheçam em seu processo de formação, e 

valorizem sua construção de identidade que é permanente e flexiva com criticidade para 

que ele possa reinventar a sua prática pedagógica no mundo fora dos domínios rígidos 

do saber, alargando as fronteiras do pensamento e da experiência. Que as ideias que 

desenvolvemos ajudem a minar os discursos hegemônicos que pretendem nos 

constranger, submetendo-nos a uma crítica atenta e permanente. 
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Resumo:  

Este artigo visa despertar reflexões acerca da formação de professores para a concepção 

de diferença e de diversidade no discurso da inclusão escolar no contexto da sala de aula 

para as pessoas com deficiência. É um texto que se baseou na pesquisa bibliográfica 

baseado nos estudos de Berino (2007), Gallo (2011), Roos (2011), Skliar (2003) entre 

outros. A proposta de que a inclusão escolar precisa ser pensada desde a formação 

inicial dos docentes promove a reflexão de que os professores são preparados para uma 

atuação de homogeinidade do processo de ensino e de aprendizagem, camufladas as 

diferenças entre os estudantes pelo discurso da diversidade, que por sua vez tende a 

reproduzir um discurso de inclusão. Neste contexto, o sentido de educação para todos se 

embasa na materialidade do discurso da inclusão que tende a apagar as diferenças entre 

os sujeitos para torna-los respeitados em suas diferenças, mas não reconhecidas como 

singularidades de cada um. No entanto, é necessário que este discurso possa ser 

repensado, a começar na formação que prepara os professores apenas para o processo de 

homogeneidade do ato pedagógico e do processo de ensino e de aprendizagem, sendo 

necessário ser descontruído para se pensar a partir das diferenças entre os estudantes, e 

assim, reconhecer que cada um tem suas especificidades e necessidades para 

aprendizagem. 

 

Palavras-chave: inclusão; diferenças; formação docente. 

 

A Inclusão é um processo complexo e com nuances em todas as áreas da vida 

pessoal e social. Por isso, ser pensada no contexto escolar ínsita pensarmos não somente 

no sentido de garantir o acesso, mas a continuidade e as condições de permanência na 

escola para aqueles que são sujeitos deste processo de inclusão. Garantir essas 

condições de permanência significa proporcionar uma aprendizagem com equidade, 
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pois, normalmente o sujeito não se encontra nas condições em que ele gostaria de estar. 

Pensar neste processo de inclusão escolar requer pensar na formação de docentes como 

um requisito para que de fato esta inclusão possa ser efetivada. 

Inclusão é, antes de tudo deparar-se com o que é excluído, porque só se inclui o 

que ou quem é excluído de.  É, pois, pensar nas relações estabelecidas entre os sujeitos, 

sem a necessidade de comparação entre eles, para se ter o reconhecimento da relação de 

pertencimento a um grupo e entender que neste grupo há a constituição das diferenças 

entre os sujeitos e que estas diferenças são o que caracteriza a heterogeneidade do 

grupo. 

É necessário que todos os envolvidos no processo de inclusão tenham a 

sensibilidade de compreender a necessidade desse sujeito. É necessário mostrar ao outro 

que de fato é, fazê-lo sentir pertencer a um grupo, a um contexto social. É necessário 

reconhecer que nos constituirmos pelo olhar do outro, se há exclusão e porque se exclui. 

Neste contexto, a formação docente tanto inicial quanto continuada é fator de extrema 

influência para que esta concepção de se pensar no outro com suas diferenças seja 

efetivada, pois ainda são formados professores  e perpassa em suas práticas pedagógicas  

a concepção de que os estudantes com deficiência, por exemplo,  são  

“homogeneizados, infantilizados, e ao mesmo tempo, naturalizados, valendo-se de 

representações sobre aquilo que está faltando em seus corpos, em suas mentes, em sua 

linguagem etc.(SKILAR, 2003, p.158). 

Entende-se que a inclusão implica no reconhecimento das diferenças, a saber 

que elas constituem a realidade dos sujeitos em qualquer contexto social, assim 

também, em sala de aula. 

Entretanto, o que se percebe é um ensino envolto a padrões sociais estabelecidos 

pela sociedade, em que o sujeito não tem se tornado um ser de autonomia. Este sujeito 

vem sendo normatizado de acordo com os padrões pré-estabelecidos, nos quais não se 

contempla a diversidade em seu sentido amplo e nem tão pouco se aprende por meio da 

diferença que compõe cada um de nós. Diante disto, o contexto das diferenças é 

embutido no discurso da diversidade, que camufla a inclusão sob a ótica da 

normalidade, da homogeneidade entre os sujeitos, quando de fato, há em cada um a 

marca de sua singularidade. 
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A inclusão se reveste de um discurso que camufla as diferenças quando parte do 

princípio de que normatizar a partir do que se considera normal destaca o que é 

anormal, E neste discurso, o contexto da diferença fica estereotipado como fora da 

cultura da normalidade. 

A sala de aula, a escola é um espaço destinado a todos, tal como precisa ser o 

processo de ensino e o aprendizado. A equidade não pode ser um parâmetro 

estabelecido por meio de padrões e metas a se seguir ou se cumprir na escola. Quando 

se pensa a equidade, é importante que a pensemos nela como a possibilidade de tornar o 

ensino e o aprendizado como algo justo e destinado a todos, capaz de oferecer a cada 

um as ferramentas necessárias para o seu conhecimento. 

No entanto, é preciso de cautela para analisar se o discurso da inclusão escolar 

da forma como tem sido multiplicado nos ambientes escolares por meio das políticas 

públicas não tem reforçado a homogeneidade do processo de ensino e de aprendizagem, 

valorizando a cultura da normalidade em detrimento das diferenças humanas. 

 A escola precisa aprender, conhecer e se fazer a partir das diferenças, sendo 

preciso valorizá-las e reconhecê-las no contexto da inclusão, pois é na questão das 

diferenças que nos constituímos enquanto sujeitos. É nesta relação que entre os sujeitos 

se faz de fato a inclusão desejada e/ou aspirada.  Desejada por aqueles que são 

excluídos, desde que esta inclusão não seja uma coerção para atender os interesses 

hegemônicos de uma minoria que quer controlar as pessoas por meio das políticas de 

inclusão, pois: 

Isso nos possibilita a fazer um exercício do pensamento que tenha como foco 

o que estamos vendo hoje no plano da educação inclusiva: a criação do 

sentido da escola para todos vinculado à uma economia de mercado 

neoliberal e por uma justiça globalizada serve como estrutura de “recepção”
8
 

ao mesmo tempo, para [...] sujeitos diferentes e de instrumento para a 

segurança da sociedade, para o controle do risco econômico que representaria 

a permanência desse contingente da população fora de circulação. (ROOS, 

2011,p. 25). 
 

Para que a inclusão seja de fato concretizada no âmbito da educação escolar, é 

preciso que as políticas públicas enfatizem seus discursos de inclusão pelas ações da 

escola e pela formação profissional dos docentes, valorizando o enfoque da diferenças 

                                                           
8
 Grifos da autora. 
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humanas sem o paradigma da normalidade Para isto, é necessário que se 

‘desmassifique’ o discurso da diversidade, que engloba todos os sujeitos na amplitude 

da normalização, na igualdade entre os sujeitos, que contempla um currículo que não 

considera a especificidade tanto do processo de ensino e aprendizagem quanto no 

processo de formação de professores. Há um discurso vazio destinado a se contemplar o 

respeito à diversidade, enquanto o que há na sala de aula, é a presença das 

especificidades e individualidades dos sujeitos.   

Neste contexto, concordamos que “ (...): hoje, a extensa discussão sobre a 

diferença parece perseguir este problema fundamental:  encontrar um lugar para a 

diversidade” (BERINO, 2007, p. 32). 

Ainda, nesta mesma concepção, da massificação das diferenças sobre o discurso 

da igualdade, a inclusão se deixa revestir pelo contexto da diversidade que ignora o que 

constitui a individualidade do sujeito, pois tem na normalização a coerção de 

identificação dos sujeitos, já que “o anormal já não é uma diferença, pois a norma 

captura tudo” (SKLIAR, 2003, p. 187). Isto quer dizer que a partir do momento em que 

se tem uma norma para se nivelar o que é normal e o que é anormal entre os sujeitos, as 

diferenças que são constituições dos sujeitos deixam de sê-las para serem tratadas a 

partir de uma referência de normalidade. Desta forma, já que não é possível governar as 

diferenças, governa-se sobre o discurso do que é padronizado. Assim, o que fugir ao 

padrão é mais fácil de tentar controlar e agir para que se enquadre nos moldes sociais 

aceitáveis. Ou seja, a inclusão, dependendo do contexto, também pode originar 

exclusão. Incluir nem sempre é bom, tudo depende da necessidade, depende de quem 

vive, depende de quem inclui e de quem exclui também. Inclusão é olhar para a pessoa e 

para suas especificidades como algo que a difere dos demais. 

Nem toda inclusão é positiva, se a partir dela houver ferimento à integridade 

humana. A inclusão não pode ser pensada como padronização, mas a partir da ótica do 

crescimento individual e coletivo. Incluir é uma ação que deve ser pensada em ser bom 

para quem? Por que incluir? Uma das reflexões é pensar que incluir é valorizar a 

integridade das diferenças humanas no que é de cada um, sem que a marca da 

homogeneidade comportamental venha a ser o fim desta inclusão. Incluir é permitir que 

a participação social e cidadã esteja ao alcance de todos os sujeitos, sem que isto 
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predomine no controle social destes cidadãos. Caso contrário, a inclusão se torna em 

uma ação negativa que discrimina e excluí os seus sujeitos, a fim de atender aos 

interesses de uma sociedade capitalista e cada vez mais excludente.  

Esta realidade pode ser ilustrada via políticas que que ao invés de incluir, 

acabam por padronizar.  O incluir, nesse sentido, tem o significado de estar dentro e não 

de reconhecer as diferenças e valorizar as individualidades. Dessa forma, nasceu a 

necessidade de lutar contra todo tipo de procedimento que busca apenas a padronização. 

Precisamos reconhecer a condição da diferença, e pensar em alternativas de 

ensino que venham proporcionar a inclusão. Porque excluo? Onde o outro me mobiliza? 

O que preciso resignificar em mim para incluir? Alimento o discurso do poder, exerço 

uma relação de poder? 

Que o ensino se volte para a aprendizagem, aprendizagem esta que observa o ser 

humano antes do ensino e de como o sistema obriga a ser realizado este ensino. Enfim, 

que a inclusão possa ir além de seus discursos, e que as relações entre os sujeitos 

possam ser constituídas das múltiplas características e especificidades de cada um para 

que todos sejam contemplados com as mesmas condições de direitos, nas 

especificidades que sustentam a cada um.  

Para que este ensino se volte para a aprendizagem humanizada, é preciso que a 

formação docente seja preparada em currículos que desmistifiquem esta concepção de 

deficiência associada à diferença, de diversidade associada ao respeito, de aprendizagem 

associada à normalidade.  

Muito embora o conceito inclusão tenha sido compreendido como acesso à rede 

regular de ensino, taxada de local segregado de atendimento, uma das possibilidades 

tem sido o aumento da oferta destas vagas à escola regular. Esta visão denota da 

concepção implantada de que para melhorar a educação no país, bastava-se tão somente 

trabalhar em políticas publicas educacionais que garantissem a entrada das pessoas com 

deficiência ao ambiente escolar. Mas não se pensou prioritariamente na política de 

formação de professores que valorizasse a materialidade do discurso das políticas de 

inclusão. 

Isso implicou, e ainda implica uma generalização no modo de compreender o 

tema, uma vez que, o simples acesso à escola não implica, por si só, a Inclusão Esta, de 
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fato, se configura muitas vezes com uma integração dos sujeitos ao meio social, mas vai 

além do ingresso escolar de apenas estar inserido no ambiente que pode ocorrer tanto na 

escola especial como na regular, em classe comum ou em classe especial, com professor 

formado com ou sem preparação voltada para a educação especial. A inclusão se faz 

necessário para o atendimento de todos aqueles que por alguma razão são 

marginalizados das ações sociais e privados de direitos que atendem aos interesses de 

uma parcela hegemônica do poder econômico e político. 

As fases da inclusão das pessoas com deficiência no contexto da educação 

especial, por exemplo, que avançou nos discursos da segregação para a integração 

social, se destacaram por períodos marcados por amplas movimentações sociais dos 

discursos políticos e ideológicos que os sustentaram até ao ponto do discurso da 

inclusão que se tem hoje. 

Sob o princípio da integração ocorreram, de fato, muitos processos de 

escolarização diferentes, altamente racionalizados pela concepção e intervenção de 

profissionais especializados que, ao avaliar o desempenho e desenvolvimento dos 

estudantes, definiam, e, ainda definem, quem poderia estar nesta ou naquela modalidade 

de atendimento educacional. Também cabe registrar que os serviços de educação 

especial previstos pela política de integração, nomeadamente as classes especiais, 

atendiam muitos estudantes sem diagnósticos de deficiência, aqueles que nos processos 

pedagógicos eram identificados com dificuldades na aprendizagem (JANNUZZI, 1985). 

O processo de inclusão precisa ser constituído na dimensão educativa como um 

processo de humanização (tornar-se humano, por meio da apropriação do patrimônio 

humano), socialização (tornar-se um ser social, no seio da sociedade a qual pertence) e 

singularização (tornar-se um ser único, que existe em um único exemplar, com 

característica próprias). Portanto, é preciso abordar a inclusão a partir da visão de 

educação como um movimento indissociável de humanização, socialização e 

singularização. Conforme apresentado por Charlot (2005), tal perspectiva pode ser um 

passo significativo para perspectiva de trabalho com pessoas com deficiência em âmbito 

escolar. 

Nesse caso, as desigualdades no plano educacional têm sua sustentação no 

próprio sujeito, responsabilizando-o pela educação ofertada, pois, é importante retomar 
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aqui que, nos termos das políticas educacionais de inclusão os sujeitos considerados 

com deficiência, são considerados como como categoria das “necessidades educacionais 

especiais”. Isto pode ser apontado como problema para a inclusão, uma vez que as 

diferenças para o acesso ao saber não estariam sendo reconhecidas para este público da 

educação especial. Os estudantes ditos com “necessidades educacionais especiais” 

estariam convivendo com os demais, mas sem  acesso aos mesmos conhecimentos de 

forma adequada ao seu desenvolvimento., Esta situação   reforça  o sentido de parte do 

processo de acolhimento à “diversidade” na escola., sem reconhecimento das 

diferenças.  

A educação que está sendo proposta para todos, numa perspectiva de 

universalização, vem permeada por sentidos de desigualdade. Ao mesmo tempo, 

constitui um campo de sentidos que valoriza a educação como uma das vias principais 

para o desenvolvimento da inclusão, estabelecendo uma correspondência entre uma 

educação inclusiva e uma comunidade coesa, participativa, solidária e voluntária.  

Nessa direção, percebe-se a necessidade de ampliar e verticalizar as pesquisas 

que tomam por objeto as políticas de educação especial, buscando produzir condições 

de acesso à educação de qualidade
9
, pública e gratuita para os sujeitos considerados com 

deficiência, que possam ser pensadas a partir de outras bases e abordagens. Para tanto, é 

fundamental levar em conta as diferenças individuais como expressão da singularidade 

humana e, de uma busca infinita de recursos e métodos educacionais, sem perder de 

vista que o desenvolvimento humano depende da apropriação da cultura naquilo que a 

caracteriza como universal e em suas diferentes expressões. Neste contexto, a formação 

docente quando voltada para este conceito  

A diferença é o que marca cada um, e cada um com a sua diferença é que 

constitui a diversidade. A diversidade é o direito que cada pessoa tem, é a liberdade de 

                                                           
9
 Entende-se por educação de qualidade a que é ofertada para atender as especificidades dos estudantes, 

garantindo um ensino conduzido por professores capacitados e especializados para suas ações docentes; 

com acessibilidade adequada a todos estudantes de forma a lhe permitir a aprendizagem e o domínio dos 

saberes para deles fazer uso na vida social, tornando o processo de ensino e de aprendizagem com sentido 

para estes estudantes. 
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ser quem é. Não se pode sustentar que as dificuldades, inerentes a estas questões, sejam 

empecilhos desta inclusão. Afinal, a sociedade é feita na/da diferença!  

A inclusão só ocorre de fato quando leva em consideração os processos de 

socialização e busca do conhecimento individual e coletivo. Logo, a consideração das 

individualidades é um dos critérios fortes para se saber se está ou não promovendo a 

inclusão, seja ela escolar ou social como um todo. As políticas públicas voltadas para 

esta questão levam em consideração todos os atores sociais, tanto no ambiente escolar, 

quanto fora dele, pois é para a inclusão total que se está trabalhando, pois este é um 

discurso dado como inquestionável. No entanto, é necessário que este discurso possa ser 

repensado, a começar na formação dos professores, pois a sociedade se constitui de 

diferenças de seus sujeitos, e como afirma Gallo (2011), estas diferenças não podem ser 

reduzidas a uma unidade, e tampouco serem normalizadas. Elas precisam ser 

reconhecidas entre si, por si próprias, sem a comparação a algo, ou ao outro. O tipo de 

formação que prepara os professores apenas para o processo de homogeneidade do ato 

pedagógico e do processo de ensino e de aprendizagem precisa assim ser descontruída 

para se pensar a partir das diferenças entre os estudantes, e a partir disto, reconhecer que 

cada um tem suas especificidades e necessidades para aprendizagem. 
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Resumo:  

O neoliberalismo é uma racionalidade de políticas globais que institui novas 

subjetividades e cria um novo sujeito, o sujeito neoliberal, cujas relações, sejam elas 

culturais, interpessoais ou profissionais, são modificadas. Entretanto, esse novo quadro 

normativo, gera uma governamentalidade que orienta as condutas, escolhas e práticas, 

onde há uma liberdade restrita. Nesta seara, salienta-se que o sujeito é moldado para 

tornar-se empreendedor, para interiorizar o modelo de empresa em um processo 

permanente de concorrência. Logo, imperioso é analisar como essa mudança de 

entendimento reconstrói e redefine o indivíduo e principalmente sua formação 

profissional. Quais as implicações das políticas púbicas nessa redefinição e reconstrução 

da identidade do sujeito como profissional da educação? Para responder esta questão é 

necessária a imersão em alguns conceitos. Para o desenvolvimento da pesquisa fora 

utilizado a revisão bibliográfica do aporte teórico de diferentes autores sobre o 

neoliberalismo, a formação de professores, pesquisas em política educacional e políticas 

públicas. Por fim e como contraponto apresentamos a educação voltada para reinvenção 

das condutas. A partir dessa compreensão devemos pensar a educação como perspectiva 

de prática cooperativa para lidar contra o neoliberalismo.   

 

Palavras-chave: neoliberalismo; neossujeito; formação dos profissionais da Educação. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir como o neoliberalismo vem 

se destacando no que se refere a novas subjetividades, a redefinição e reconstrução das 

identidades. Expondo ideias e fundamentos de autores que passam pelos conceitos de 

governamentalidade, neossujeito, empresa e formação profissional. Isto nos possibilita 

uma conscientização da necessidade de ajudar a construir uma prática voltada para 

solidariedade e cidadania, que supere os males provocados pelo sistema capitalista. 

Ao apresentar a educação como um bem econômico, uma pequena empresa, a 

perspectiva neoliberal reforça a desigualdade, a exclusão e a desumanização do 

indivíduo. Nesse processo de redefinição e reconstrução do sujeito, a formação 
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profissional também sofre implicações. Neste sentido o presente artigo busca analisar as 

políticas neoliberais, bem como suas principais implicações no campo educacional. 

Dessa forma, tentaremos mostrar como o neoliberalismo pedagógico pode 

acarretar prejuízos ao processo, como contraponto, apresentamos a educação para além 

do capital como sendo uma possibilidade em aberto. 

 

O ESTADO NEOLIBERAL  

O momento fundador do neoliberalismo não foi com a criação da Sociedade 

Mont-Pèlerin em 1947 como muitos acreditam, mas sim no Colóquio Walter Lippmann 

realizado durante cinco dias em Paris, a partir de 26 de agosto de 1938, no âmbito do 

Instituto Nacional de Cooperação Intelectual (antecessor da Unesco) que marcarão a 

história do pensamento e da política liberal (Dardot e Laval, 2016). O organizador dessa 

reunião internacional foi Louis Rougier, filósofo, a linha que ele estabelece no Colóquio 

é de uma refundação teórica da doutrina liberal, mas tarde denominada neoliberalismo. 

O Colóquio revelou discordâncias e desenvolveu-se segundo várias linhas.  

 É nesse contexto que surge o neoliberalismo, como um processo histórico de 

construção estratégica que “enquanto sistema normativo dotado de certa eficiência, isto 

é, capaz de orientar internamente a prática efetiva dos governos, das empresas e, para 

além deles, de milhões de pessoas que não tem necessariamente consciência disso” 

(Dardot e Laval, 2016, p.15).  Esse poder não é exercido por pura coerção ele deve 

influenciar o indivíduo, de maneira indireta, para que a “liberdade de escolher” aqui 

entendida de acordo com DARDOT E LAVAL (2016) como: 

 

...a obrigação de obedecer a uma conduta maximizadora dentro de um quadro 

legal, institucional, regulamentar, arquitetural, relacional, que deve ser 

construído para que o indivíduo escolha “com toda a liberdade” e que deve 

obrigatoriamente escolher por seu próprio interesse (p.216, grifo dos autores). 

 

O indivíduo busca seu interesse como se aquilo fosse sua obrigação e não uma 

imposição, as novas condutas dos sujeitos são pautadas pelas suas “escolhas”. O que se 

produz a partir daí é uma nova forma de existência, sejam elas referentes as condutas, 

escolhas ou práticas, gerando uma “racionalidade governamental”, assim segundo 

Dardot e Laval (2016) “...governar é conduzir a conduta dos homens, desde que se 
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especifique que esta conduta é tanto aquela que se tem para consigo mesmo quanto 

aquela que se tem para com os outros” (2016, p.17, grifo dos autores). Ou seja, é dentro 

desse espaço de “liberdade” que os indivíduos são governados e aceitam a certas 

normas. 

 No neoliberalismo, pensado sobre o modo de governo, não existe uma oposição 

entre mercado e Estado. Em termos de governamentalidade o Estado sempre adotou 

políticas que visam alterar relações sociais, mudar o papel das instituições educacionais 

e orientar as condutas para uma concorrência entre os sujeitos, mas isso porque o 

próprio Estado está inserido num campo de concorrência regional e mundial que 

legitima suas ações. 

 Ocorre aqui uma mudança de concepção da ação do Estado, este: 

 

... como uma empresa que se situa no mesmo plano das entidades privadas, 

uma “Estado-empresa” que tem um papel reduzido em matéria de produção 

do “interesse geral”. Em outras palavras, supondo-se que o mercado não gera 

uma harmonia natural dos interesses, não decorre disso que o Estado, por sua 

vez, seja capaz de instaurar uma harmonia artificial, exceto se também ele for 

submetido a um modo de controle extremamente rigoroso. Assim, a 

instituição de mercado regido pela concorrência-construção desejada e 

apoiada pelo Estado-foi fortalecida e prolongada por uma orientação que 

constitui em “importar” as regras de funcionamento do mercado 

concorrencial para o setor público, no sentido mais amplo, até que o exercício 

do poder governamental fosse pensado de acordo com a racionalidade da 

empresa (DARDOT E LAVAL, 2016, p.274 -275, grifo dos autores). 

 

A partir dessa reestruturação do Estado que passa a ser um “Estado empresarial” 

(Dardot e Laval, 2016), baseado na lógica de competição, essa nova concepção cria um 

novo sujeito, o “sujeito neoliberal ou neossujeito” (Dardot e Laval, 2016). As formas de 

discipliná-lo são relacionadas ao poder e a capacidade de produção. A formação escolar 

e profissional não é mais relevante e sim a força de trabalho, o que o leva a trabalhar 

para empresa como se trabalha pra ele mesmo, como se esta fosse uma extensão dele. 

 

O NEOSSUJEITO OU SUJEITO NEOLIBERAL 

O conceito de neossujeito ou sujeito neoliberal é usado para definir um homem 

competitivo, um empreendedor, responsável por seu sucesso social e profissional. A 

concepção de mercado é baseada numa concorrência na vida social e individual, trata-se 
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de formar um indivíduo que se aprimore continuamente e se torne cada vez mais eficaz. 

Essa nova ética do trabalho de acordo com DARDOT E LAVAL (2016) “...é a ideia de 

que a conjunção entre as aspirações individuais e os objetivos da excelência da empresa, 

entre o projeto pessoal e o projeto da empresa, somente é possível se cada indivíduo se 

tornar uma pequena empresa” (p. 334. Seria compreender a empresa como “uma 

entidade composta de pequenas empresas de si mesmo”, o indivíduo então “não deve 

mais se ver como um trabalhador, mas como uma empresa que vende um serviço a um 

mercado” (Dardot e Laval 2016).  

A empresa de si mesmo está presente em todos os domínios e relações. Dessa 

forma, tudo se torna empresa, não só o trabalho, mas o consumo, o lazer, o casamento, 

as amizades, a educação dos filhos, fazer caridade, entre outros. Assim de acordo com 

Andrade (2013): 

 

“Se a ênfase é no consumo e não mais na produção que é cada vez mais 

automatizada, tecnológica, onde o próprio saber antes expropriado do escravo 

e sistematizado pelo mestre torna-se uma mercadoria lançada no mercado e 

este último cada vez mais desregulado e veloz (...) as tendências que mudam 

aceleradamente devem ser assimiladas e imediatamente trocadas pelos 

antenados consumidores, do contrário, esses deixam de inspirar confiança, 

sensibilidade, inteligência, já que não puderam perceber e acompanhar as 

sutilezas das mudanças. Isso tem consequências sérias sobre a subjetividade, 

pois transforma esses consumidores em desatualizados e fracassados. Não se 

tem a satisfação nem a insatisfação como referências! (2013, p.16,17,18, 

grifo do autor) 

 

Citelli (2017, p.25) descreve o “neossujeito, aquele que não tem tempo a perder, 

mais do que sonhos, desejos, esperanças, utopias, sentido de compartilhamento, deve 

envergar e praticar o dístico pragmático de viver sob os lineamentos materiais e 

existenciais da concorrência.” 

Os efeitos dessa nova gestão geram patologias, muitas decorrentes do tempo de 

trabalho, exigências de produtividade e individualização das responsabilidades, como 

depressão, estresse, desmoralização, dessimbolização, corrosão da personalidade entre 

tantas outras. 

 

O NEOLIBERALISMO PEDAGÓGICO  
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Numa economia em constante movimento a adaptação dos modos de vida e das 

mentalidades deve ser permanente. O neoliberalismo propõe uma “grande política de 

educação das massas, que prepare os homens para as funções econômicas especializadas 

que os aguardam e para o espírito do capitalismo a que devem aderir para sobreviver” 

(DARDOT E LAVAL, 2016, p.92). Uma política educacional voltada para as massas 

para que estas possam enfrentar a concorrência generalizada. 

Assim, em 1990 uma conferência realizada na cidade de Jomtien, na Tailândia, 

em denominada Conferência Mundial sobre Educação para Todos representa o marco 

inicial dessa política mundial neoliberal, cujo objetivo era: 

 
“...cujo objetivo era estabelecer compromissos mundiais para garantir a todas 

as pessoas os conhecimentos básicos necessários a uma vida digna, condição 

insubstituível para o advento de uma sociedade mais humana e mais justa. 

Participaram das discussões a UNESCO e a UNICEF, com apoio do Banco 

Mundial e de várias outras organizações intergovernamentais, regionais e 

organizações não-governamentais (ONGs). 

A Conferência de Jomtien resultou na elaboração de um dos documentos 

mundialmente mais significativos em educação, lançados a partir de sua 

realização: a Declaração de Jomtien ou Declaração Mundial sobre Educação 

Para Todos. Esse documento inclui definições e novas abordagens sobre as 

necessidade básicas de aprendizagem, as metas a serem atingidas 

relativamente à educação básica e os compromissos dos Governos e outras 

entidades participantes. Dessa forma, em seqüência à Conferência Mundial, 

os países foram incentivados a elaborar Planos Decenais de Educação Para 

Todos, em que as diretrizes e metas do Plano de Ação da Conferência fossem 

contempladas. (MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena 

dos. Verbete Conferência de Jomtien. Dicionário Interativo da Educação 

Brasileira - Educabrasil. São Paulo: Midiamix, 2001) 

 

Em decorrência de compromisso assumido na Conferência de Jomtien, foi 

elaborado no Brasil o Plano Decenal de Educação para Todos, cuja meta principal era 

assegurar, em dez anos (1993 a 2003), às crianças, jovens e adultos, os conteúdos 

mínimos em matéria de aprendizagem que respondam às necessidades elementares da 

vida contemporânea (universalização da educação fundamental e erradicação do 

analfabetismo). Essas transformações provocaram impactos, transformaram e 

redefiniram e reconstruíram a esfera educativa principalmente por meio das reformas e 

pós-reformas nos sistemas educacionais. Tello (2013) entende que (apud Consaltér 

2018, p.404) existe um “neoliberalismo pedagógico”, “um processo que além de 

favorecer a perpetração do setor privado sobre o público, pode acarretar a perda de 
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sentido e de identidade da escola e da profissão docente”.  Esse processo busca formar o 

“trabalhador de novo tipo” (SHIROMA, GARCIA E CAMPOS, 2011), obedientes e 

treinados para executar os ideais das elites, um indivíduo incapaz de pensar por si 

próprio, de se realizar. 

Segundo Gewirtz e Ball (2000, p.194): 

 

... há casos de escolas que funcionam efetivamente como pequenas empresas 

e em áreas onde a capacidade das escolas vai além da demanda, de modo que 

elas competem pelo recrutamento dos alunos. Esse contexto semelhante ao de 

mercado tem implicações não somente nas práticas de trabalho, os métodos 

organizacionais e as relações sociais, mas também para os valores da 

escolarização. 

 

E ainda segundo Lopes e Macedo (2011, p.252): 

 

As abordagens estadocêntricas tendem a interpretar diferentes textos e 

discursos circulantes sem uma interlocução com o discurso pedagógico, com 

as demandas educacionais da sociedade mais ampla e as tradições 

curriculares das escolas do meio educacional. 

 

Portanto, as políticas educacionais não podem se limitar ao controle do Estado, 

Tello e Almeida (2013, p.230): acreditam que: 

 

 Resgatar a práxis reflexiva ao invés de reforçar a cultura da gerência própria 

da concepção empresarial da pesquisa em política educacional nos parece 

condição fundamental para recuperar o valor e a importância desse intelectual 

com capacidade de organicidade a um projeto político pedagógico 

emancipatório.   

 

A tarefa de educar perpassa pela formação da personalidade, apropriação do 

conhecimento historicamente produzido e por uma relação dialógica e, portanto, 

política, entre educador e educando. Nessa relação, o educando não é produto do 

trabalho docente, o educando é também um produtor, agindo, interferindo e 

modificando as relações que constituem o processo de aprendizagem. 

Como consequência desta formação voltada para o mercado são desarticulados 

especialmente os laços de solidariedade e vida comunitária, prevalecendo o   

individualismo. Os sujeitos egressos deste tipo de formação escolar, munidos de 
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princípios de competitividade, tenderão a reproduzir essa lógica na convivência em 

sociedade, nas suas relações familiares e de trabalho. 

 

Considerações finais  

O avanço do neoliberalismo com seus valores relativos à produtividade, 

desempenho e eficácia, impulsiona reformas políticas e orientações reguladoras que 

colocam o trabalho docente e a sua formação (inicial ou continuada) como uma 

categoria de mercado, desconsiderando as suas especificidades e princípios 

democráticos. Tal intervenção é justificada pelo discurso de ineficácia do Estado e da 

burocratização da gestão educacional, cuja solução provém da incorporação da lógica 

econômica neoliberal nos processos de avaliação e gestão da educacional nacional.  

A educação a serviço do mercado, muda o foco da formação geral, ampla, de 

desenvolvimento das potencialidades, para a tarefa objetiva e direta de adestramento e 

adaptação, oferecendo mão de obra humana que atenda aos interesses das empresas 

impulsionando o mercado capitalista. Infelizmente, esse contexto valoriza o 

individualismo, a mecanização e perda de autonomia nas produções de conhecimento. 

Apesar de os planos de educação justificarem que as práticas correntes de 

avaliação servem para melhorar a qualidade da educação, como o IBED, estamos ainda 

distantes da qualidade social desejada. Requer, ainda, a melhoria das condições de 

trabalho e valorização dos docentes e isso não se dá com a cultura do desempenho, 

posto que ela esteja associada à competitividade e ao desempenho individual dos 

professores.  

O processo educativo é prejudicado quando, padrões e desempenho são 

medidos, através de avaliações de resultados, frequência de alunos, e nível de egressos 

por exemplo, propósitos estes, articulados a valores empresárias, tais como, eficiência, 

excelência e qualidade. As avaliações em larga escala podem contribuir com a melhoria 

da qualidade educacional se utilizadas como instrumento para a definição de políticas 

adequadas a realidade escolar. No entanto, elas são criticadas exatamente por serem 

classificatórias e excludentes e ainda impulsionarem a competição e mercantilização 

capitalista. 
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É preciso uma prática educativa de fortalecimento de reciprocidade, no sentido 

de lealdade, solidariedade, fidelidade, de trabalho cooperativo. 
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RESUMO 

Nesse trabalho apresentamos um recorte de uma pesquisa de Mestrado em 

desenvolvimento, no âmbito da linha Saberes e Práticas Educativas do Programa de 

Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Uberlândia – UFU que tem 

por objeto de análise a formação inicial de professores em diferentes contextos, em 

específico, as ações formativas realizadas no Museu DICA - UFU. A realização da 

pesquisa, de natureza qualitativa, caráter exploratório, de revisão bibliográfica, foi 

possível mediante o uso do recurso metodológico, Estado da Questão (EQ), de 

Nóbrega-Therrien; Therien, (2004).  Empregamos o EQ para identificarmos como se 

encontra o nosso objeto de estudo no campo das produções acadêmico-cientificas, e, de 

modo específico, identificar percursos teórico-metodológicos, pressupostos teóricos, 

categorias produzidas por pesquisadores da área de interesse; evidenciar a relevância da 

pesquisa em andamento para o conhecimento científico. Para o mapeamento de Teses e 

Dissertações, produzidas em nível strictu sensu, recorremos ao Catálogo de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). As análises 

das produções deste EQ, emergiram das contribuições de Pimenta; Anastasiou (2002); 

Pimenta (2005); Veiga (2010); Tardif (2000, 2014); Franco (2018), que tecem reflexões 

sobre as temáticas identidade e formação inicial docente e de Gohn (2006, 2011); 

Marandino et. al., (2008); Cazelli et. al., (2003); Trilla (2008); Ribeiro; Frucchi, (2007), 

dentre outros, aos museus de ciências. A elaboração do EQ, evidenciou a pertinência de 

nosso objeto de estudo e possíveis contribuições que trará ao caráter formativo dos 

Museus de Ciências e, de modo específico a complexidade que têm os Museus de 

Ciências para se reafirmarem como espaços de Formação Inicial Docente, foco que 

ainda exigirá maior aprofundamento, mas que também não foi priorizado nos estudos 

produzidos. 

 

Palavras-chave: Museu de Ciências. Formação Inicial Docente. Estado da Questão 

(EQ). 

 

                                                           
10

 Mestranda no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Uberlândia 

11
 Doutorado e Pós-doutorado em Educação – USP. São Paulo. Professora Associada da Faculdade de 

Educação e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Uberlândia – MG. Pesquisadora e 

líder do GEPDEBS – Grupo de Estudos e Pesquisas em Docência na Educação Básica e Superior 

(FACED/PPGED/UFU). Pesquisadora colaboradora no GEPEFE – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Formação Docente (FE/USP). E-mail - vbcampos@ufu.com.br 



 

310 

 

Introdução  

Este texto é um recorte da pesquisa de Mestrado, em desenvolvimento, no 

âmbito da Linha de Pesquisa Saberes e Práticas Pedagógicas do Programa de Pós-

Graduação em Educação, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), na qual 

aspectos da formação docente, em específico, em sua etapa inicial articulada aos museus 

de ciências: “O Museu de Ciências como espaço de formação inicial docente”, tem 

motivação inicial as interações vivenciadas em várias edições da Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia (SNCT
12

) nos anos (2009, 2012, 2013, 2015, 2017 e 2018), com 

discentes do Curso de Graduação Licenciatura em Física da UFU, que atuam como 

mediadores de um Museu de Ciências, da mesma instituição.  

Mediante as nossas experiências como membro da equipe da SNCT e como 

participantes da comissão de avaliação da Feira Ciência Viva, foi possível 

compreendermos que as ações de divulgação e popularização da ciência
13

, são 

complexas, assim como os processos formativos de docentes, que se dão nos espaços 

escolares. Seja por meio de pesquisas científicas, (pesquisa), ou pelo diálogo entre o 

saber disciplinar (ensino) e interações prático-pedagógicas coletivas e sociais 

(extensão), oportunizando aos estudantes de graduação serem agentes ativos da 

produção do conhecimento. 

Concomitante a essas experiências e reflexões, o engajamento no Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Docência na Educação Básica e Superior – GEPDEBS
14

, 

motivaram a referida investigação, que têm apontado, nas pesquisas e estudos que 

                                                           
12

 A SNCT foi estabelecida pelo Decreto de 09/06/2004. É um evento anual que acontece durante o mês 

de outubro, conta com a colaboração de secretarias estaduais e municipais, agências de fomento, espaços 

científico-culturais, instituições de ensino e pesquisa, sociedades científicas, escolas, órgãos 

governamentais, empresas de base tecnológica e entidades da sociedade civil, mobilizar várias 

instituições com o objetivo de popularizar a ciência para públicos diversificados,   Maiores informações 

sobre a SNCT podem ser obtidas na homepage: http://snct.mctic.gov.br 
13

 Segundo Massarini (1998) pode-se atribuir aos termos “divulgação científica”, “popularização da 

ciência” e “comunicação pública em ciência”, os mesmos significados, uma vez que ambos os termos 

condicionam e demarcam ações pontuais relacionadas a conteúdos científicos triviais atribuídos a 

diversificados públicos que se excluem da natureza de especialistas, podendo ser inclusos, nesse contexto, 

os externos à instituição formal educativa. 
14

 O Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Docência na Educação Básica e Superior é certificado pelo 

CNPq e está vinculado a Faculdade de Educação a ao Programa de Pós-Graduação em Educação na 

Universidade Federal de Uberlândia. As coordenadoras responsáveis são as professoras Dra. Geovana F. 

Melo e Dra. Vanessa T. B. Campos. 
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realizam, a complexidade e amplitude das variadas situações que são vivenciadas pelos 

indivíduos no processo de identificação com o ser e o se tornar professor.  

A nossa intenção nesse artigo é apresentar um estudo de natureza qualitativa, 

caráter exploratório, de revisão bibliográfica, que recorreu ao uso do Estado da Questão 

(EQ), de Nóbrega-Therrien; Therien, (2004), com o objetivo de investigar no estado 

atual da ciência, como se encontra o nosso objeto de estudo e, de modo específico, 

identificar a aproximação com percursos teórico-metodológicos, pressupostos teóricos, 

categorias produzidas pelos pesquisadores, imprescindíveis para a constituição das 

nossas análises.  

Nas análises para a produção deste EQ, tecemos reflexões sobre as temáticas 

identidade e formação inicial docente, que emergiram das contribuições de Pimenta; 

Anastasiou (2002); Pimenta (2005), Veiga (2010), Tardif (2002, 2014). Nestes estudos, 

sob diversos vieses, os pesquisadores apontam um consenso: a construção das 

identidades estão associadas as relações sociais e são constituídas  a partir dos valores 

de cada indivíduo, de suas histórias de vida, com os variados contextos de atuação, 

pelas interações/representações sociais e individuais, pelos saberes de cunho pessoal e 

adquiridos durante a profissionalização, pois “a socialização é um processo de formação 

do indivíduo que se estende por toda a vida e comporta rupturas e continuidades” 

(TARDIF, 2014, p.71).  

Os Museus de Ciências, pela heterogeneidade de público, e de síntese de 

conhecimentos, se abrem as possibilidades de os licenciandos manterem o contato como 

uma cultura diferenciada da escolar, e, dessas, emerge também a necessidade de 

desenvolvimento e codificação de instrumentos metodológicos, “[...] pois o dinamismo, 

a mudança, o movimento da realidade, segundo o desenrolar dos acontecimentos, são as 

marcas que singularizam a educação não formal” (GOHN, 2006, p. 47). 

Franco (2018, p. 169), amplia essas considerações ao atribuir que “as práticas 

sociais só se tornarão educativas pela explicitação/compreensão/tomada de consciência 

de seus objetivos, tarefa da investigação científica na educação”.  

Mediante as reflexões dos autores referendados, e, a busca de identificá-las em 

diferentes espaços formativos, a fim de analisar suas contribuições ao processo de 

formação inicial de estudantes do Curso de Graduação de Física – Licenciatura da UFU, 
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elegemos nossa questão norteadora de elaboração de nosso EQ: Nos estudos elucidados 

pela EQ, é possível identificar, saberes docentes, práticas pedagógicas e elementos 

formativos nos Museus de Ciências e associá-los ao processo de construção da 

identificação com o ser professor?   

 

A proposta de investigação e o caminho percorrido para o mapeamento de busca 

de dados no Catálogo da CAPES 

Produzimos o percurso do processo do EQ em conformidade às proposições de 

Nóbrega-Therrien e Therrien (2004, p. 5), dizem respeito ao que vem a ser “a 

compreensão ampla da problemática em foco fundamentada nos registros dos achados 

científicos e suas bases teórico-metodológicas”.  

Inicialmente, procedemos a busca na base de dados do Catálogo de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES)
15

 e, mediante o recurso de “busca simples”, com descritores: "formação 

inicial"  -"museu de ciências" -  "educação não formal", que na sequência combinou os 

operadores booleanos “AND” e “OR”, de forma a:  1) Que a pesquisa de publicações 

indexadas equivalesse a intersecção de ambos os termos “formação inicial” e “museu de 

ciências” e 2) Uma maior abrangência de pesquisas relacionadas a publicações 

indexadas que pudessem conter elementos relacionados a espaços educativos não 

formais para além dos museus de ciências. No Quadro 1 organizamos as informações 

obtidas a partir da pesquisa empreendida. 

Quadro 1 – Trabalhos encontrados no Catálogo de Teses e Dissertações – CAPES 

Autor/Título/IES Objetivos Referencial Teórico Assuntos 

NASSER, Pedro Zile 

da Fonseca. Análise 

do impacto na 

utilização de oficinas 

pedagógicas 

interdisciplinares. 

2012/CEFET/RJ 

Analisar os impactos da 

realização de oficinas 

pedagógicas, no âmbito 

da parceria museu-

escola-universidade, 

tendo como foco 

melhorar a imagem que 

possuem do colégio 

como do próprio 

aprendizado 

Parceria escola-

Universidade; 

Pedagogia de 

Projetos; oficinas 

pedagógicas; técnica 

de grupo focal; 

educação formal e não 

formal 

Oficina pedagógica; 

Pedagogia de 

Projetos; Parceria 

museu-escola-

universidade 

                                                           
15

 Endereço eletrônico: http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses
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DIAS, Maria Cadete 

da Penha. O Museu 

de ciências como 

Espaço de 

alfabetização 

científica: um olhar 

na formação 

continuada de 

professores.  

2014/Instituto Federal 

de Educação, Ciência 

e Tecnologia do 

Espírito Santo 

 Contribuir com a 

formação continuada de 

professores à partir de 

uma proposta focada no 

conteúdo de Sistema 

Nervoso 

Formação de 

Professores. Museu. 

Alfabetização 

Científica. Enfoque 

CTSA. Sistema 

Nervoso 

Museu, 

alfabetização 

científica; Sistema 

Nervoso; educação 

CTS; educação 

museal; formação 

continuada de 

professores; ciência 

e cultura; museu de 

ciências; professor 

de ciências; ciências 

naturais. 

 

TEMPESTA, Azizi 

Manuel. O Museu 

Dinâmico da 

Universidade 

Estadual de Maringá: 

Contribuições para a 

formação inicial em 

física. 

2016/Universidade 

Estadual de Maringá) 

Investigar as 

contribuições que a 

atividade de mediação 

em um museu de 

ciências propicia para a 

formação inicial dos 

professores de Física 

Formação de 

professores e suas 

necessidades 

formativas, A 

mediação em museus 

e seus saberes, 

interações entre a 

Educação Formal e 

Não Formal.  

Formação inicial; 

necessidades 

formativas; museu 

de ciências; 

mediação. 

Fonte: Informações obtidas no EQ organizadas pelas autoras. Período: junho/2018. 

 

A partir da análise dos trabalhos relacionados no Quadro 1, identificamos que a 

investigação realizada por Nasser (2012), lançou mão do grupo focal, com o objetivo de 

analisar o impacto gerado no engajamento de alunos em oficinas pedagógicas, com foco 

na melhoria da imagem desses alunos em relação a escola e, ao próprio processo de 

aprendizagem. Trouxe como contribuição, a reflexão de teóricos que apontam ser a 

escola lócus privilegiado de aprendizagem entre alunos e professores e que, havendo 

impossibilidade desse engajamento, é possível que os professores no coletivo, tenham 

como fortes aliados, para a valorização desse aprendizado, os espaços não formais de 

educação, tais como os museus e centros de ciências, que, em parceria com a escola, 

podem aproximar a prática e a pesquisa à docência (QUEIRÓZ et. al., 2011; 

MARANDINO et. al., 2008), sendo possível a motivação extrínseca, o que impactou 

diretamente em uma melhora significativa no relacionamento de todos os envolvidos da 

escola. 

  É também o que apontam os estudos de Queiróz et. al. (2011), em relação a 

parceria museu-escola, ao considerarem que os museus de ciências podem ser fortes 
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aliados das escolas para promover aquilo que lhe é ausente, como é o caso dos 

laboratórios de ciências. 

 Cazelli e colaboradores (2003, p.173), ampliam esta reflexão, ao orientarem que: 

 

[...] nas redes cotidianas de conhecimentos muitos fios isolados vão se ligar 

uns aos outros. Entretanto os fios devem ser considerados na totalidade da 

rede e não separadamente, embora cada um tenha sua singularidade". Importa 

aqui a forma como se tece a rede, como se processa a inter-relação entre os 

fios (museu e escola) da rede entendida como uma rede em constante 

movimento, como um tecer e um destecer ininterrupto que modifica não só as 

ligações entre os fios como também os próprios fios. 

 

 Do mesmo modo, a pesquisa de Dias (2014), que teve como foco as 

especificidades do museu e a importância do professor que utiliza esse espaço em sua 

prática pedagógica, reconhece e destaca que a justaposição entre o caráter educativo que 

se dá, dentro e fora do ambiente escolar, é tão somente fruto de uma ideologia político-

histórica. O que determina e justifica essa justaposição, é o investimento tanto 

financeiro quanto político, e desta ausência, o que resta, é a participação da educação de 

forma diferenciadas, e sua propagação em desiguais condições para muitos da sociedade 

Trilla (2008, p. 36), afirma que a distinção do componente educativo, 

determinado pela diferenciação em contextos, formal, não formal ou informal, é 

estabelecida em uma tentativa de traçar fronteiras no seu interior, de modo que “os 

processos intencionalmente educacionais entrariam na coluna do formal e não formal e, 

por conseguinte os não intencionais ficariam na do informal”. Essa tentativa, segundo a 

autora não procede, uma vez que ela entende ser a educação, independente do contexto 

onde se faz presente “[...] um fenômeno complexo, multiforme, disperso, heterogêneo, 

permanente e quase onipresente” (TRILLA, 2008, p. 29). 

As contribuições de Marandino e colaboradores (2008), de Trilla (2008) e de 

Dias (2014),  apontam contradições metodológicas, epistemológicas e gnosiológicas 

sobre as ações educativas que estão organizadas sob a responsabilidade dos museus de 

ciências, tanto no que se refere a essas tentativas de traçar fronteiras ao seu interior, 

como em relação à complexidade do ato educativo que, por se ater em qualquer espaço, 

independentemente se na forma tradicional, ou transformadora,  é um campo de disputa, 

e que portanto, exige a captação do real em sua totalidade.  
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Com o objetivo de ampliarmos o repertório de recursos teórico-metodológicos, e 

alcançarmos maior amplitude do nosso objeto de estudo no estado atual da ciência, nos 

remeteu a uma segunda pesquisa, realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações - BDTD
16

, em que priorizamos também, publicações em nível strictu 

sensu.  

Assim, mediante a busca por assunto, uso das combinações dos descritores 

"formação inicial" AND "museu de ciências", e uso do recurso busca avançada; como 

não obtivemos resultados, procedemos a duas outras tentativas. Na primeira delas, 

optamos pela “busca avançada”, do campo de busca “todos os campos”, e a utilização 

do operador lógico boleano “AND” entre os descritores, “saberes” - “formação inicial” 

– “museu de ciências”, sem refinamento para o recorte temporal, que trouxe como 

resultado - uma dissertação, publicada em 2009, com destaque para a formação inicial 

de Graduação - licenciandos em Física. 

Na sequência, utilizamos a opção “busca avançada”, o campo de busca 

“assunto”, e a utilização do operador lógico boleano “AND” entre os descritores, 

“saberes docentes” - “formação inicial” sem refinamento para o recorte temporal, o que 

trouxe como resultado - uma dissertação, também publicada em 2009, com destaque 

para os significados atribuídos aos saberes da prática e a relação que se dá na 

identificação do licenciando com a carreira docente. As informações encontradas estão 

organizadas no Quadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em: 

http://bdtd.ibict.br/vufind/
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Quadro 2 – Trabalhos encontrados na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações  

Autor/Título/IES. Objetivos Referencial Teórico Assunto 

SANTOS, Marina dos. 

Os saberes docentes de 

licenciandos e a busca 

da identidade 

profissional/ 

2009/Universidade 

Federal de São Carlos. 

Identificar e interpretar saberes da 

docência construídos pelos 

licenciandos, primeiras experiências 

realizadas no Estágio 

Supervisionado, interpretar como os 

significados atribuídos aos saberes 

da prática influenciam, ou não na 

identificação do licenciando com a 

carreira docente 

Saberes docentes, 

dilemas do início da 

docência, 

identificação dos 

licenciandos com a 

profissão 

Saberes docentes; 

formação 

profissional; 

formação inicial; 

psicanálise; 

identificação 

profissional 

OVIGLI, Daniel 

Fernando Bovoleta. Os 

saberes docentes em 

museus de ciências: 

contribuições a 

formação inicial de 

professores/ 

2009/Universidade 

Federal de São Carlos. 

Identificar os saberes da mediação e 

verificar sua articulação com os 

saberes docentes mobilizados por 

licenciandos mediadores quando na 

atuação em dois espaços 

extraescolares, o CDCC/USP e o 

Espaço Interativo do CBME 

A educação em 

museus e centros de 

Ciência, 

retrospectiva 

histórica sobre 

Museu e Centros de 

Ciências; A 

mediação humana e 

aprendizagem em 

museus, saberes da 

mediação e saberes 

docentes 

Saberes da 

mediação; 

formação de 

professores; 

educação em 

ciências; 

educação em 

museu de ciências 

Fonte: Informações obtidas no EQ organizadas pelas autoras. Período: junho/2018. 

 

A análise dos trabalhos relacionados no Quadro 2, nos permitem compreender 

que a dissertação de mestrado “Os saberes docentes de licenciandos e a busca da 

identidade profissional”, defendida por Santos (2009), de natureza qualitativa e 

naturalística, objetivou identificar e interpretar os saberes sobre a docência construídos 

por licenciados do curso de Ciências Biológicas nas primeiras experiências realizadas 

no estágio e o papel desses saberes ao processo de identificação com a profissão 

docente. Apoiada nas contribuições epistêmicas da psicanálise, elegeu como categorias 

de análises: saberes específicos da disciplina do ensino de ciências, dilemas do início da 

docência e a dimensionalidade de elementos presentes na identidade docente. 

Apoiada na psicanálise, a autora atribuiu que a maioria dos pesquisados se 

encontravam na dimensão motivacional (NASCIMENTO, 2007). Desta análise 

importante contribuição decorreu ao fato de que muitas das ações explicitadas pelos 

licenciandos nas entrevistas, se aliavam ao sentido de gozo ou da dívida simbólica, 

questões que a autora, ampliando o diálogo com Nascimento (2007), considerou 
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definições ainda incipientes, 1) por se referirem apenas a um estágio inicial da carreira 

docente e 2) em decorrência do longo do processo de desenvolvimento da carreira. 

Recuperou  ainda, a importância que têm as situações práticas na identificação 

com o ser professor, e que além dos conhecimentos teóricos, devam também ser 

trabalhadas as atitudes; importantes tanto quanto os conhecimentos (MIZUKAMI, et. 

al., 2006); sendo necessário o seu fortalecimento para o processo de desenvolvimento 

profissional (COSTA E OLIVEIRA, 2007); daí a coerência em buscar a centralidade na 

pessoa do professor (NÓVOA, 2011). 

A dissertação de mestrado: “Os saberes docentes em museus de ciências: 

contribuições a formação inicial de professores de Ovigli (2009), na qual o autor teve 

como objeto de estudo, a análise de como mediadores, (licenciandos da Graduação em 

Física) de um Centro de Ciências, atribuem significado à experiência realizada nesse 

espaço, na constituição de seus saberes profissionais, apontou a importância das formas 

pelas quais a temática práticas pedagógicas em museus de ciências, pode ser inserida na 

formação inicial, incluindo um movimento de parceria museu/escola/universidade. 

As leituras e análises decorrentes desta EQ, forneceram aprofundamentos 

teórico-científicos e metodológicos, ampliando o conhecimento sobre elementos 

presentes nos museus e categorias de análises ainda desconhecidos. 

 

Considerações Provisórias 

Como delineado na parte introdutória deste trabalho, objetivamos identificar, 

mediante o uso do recurso metodológico “Estado da Questão” – EQ, o atual Estado da 

Ciência em que se encontra o nosso objeto de estudo, que sob diferentes vieses, 

trouxeram a contribuição de outros estudos, para a similitude, diferenciação ou 

originalidade em relação ao nosso. Desde modo, a análise e reflexão crítica dos 

trabalhos, atendeu ao nosso objetivo, pois nos permitiu apreender um rico corpus de 

conhecimento sobre o tema formação de professores, saberes e práticas pedagógicas 

que, mobilizadas em espaços não formais, sinalizaram estarmos no caminho certo ao 

nos permitirmos enveredar pela escolha do objeto Museu de Ciências, atribuindo a este 

as possibilidades de colaborar com a formação inicial dos licenciandos do Curso de 

Graduação em Física Licenciatura da UFU. 
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Conscientes da necessidade de apreender o real significado da profissão 

escolhida, que não se dá descolada de uma política global de valorização da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, de fato, ações concretas para o 

ganho autônomo da produção do conhecimento requer, aos futuros professores, uma 

formação que mais do que discursiva se apresente na prática sustentada sob essa tríade, 

o que, no cenário formativo dos museus de ciências encontra terreno fértil. 

 Daí a importância e a relevância da interlocução da prática formativa docente 

com outros espaços extraescolares, como os demarcados por Ovigli (2009), Nasser 

(2012), Dias (2014), Tempesta (2016), pelos desafios da prática, pelas interações 

subjetivas, pela continuum da formação com variados públicos (Dias, 2014). 

Neste sentido, a elaboração deste EQ, significou um exercício muito rico, pois a nós 

possibilitou apontar similitudes destes estudos em relação ao nosso objeto e também, 

alguns aspectos inéditos em relação a ele, os quais destacamos: indicativo de que o 

trabalho articulado entre escola e o os museus, tanto serve para facilitar o processo de 

aprendizagem dos alunos que realizam as visitas nesses espaços, como também dos 

próprios licenciandos, serviu como norteadora da nossa investigação proposta, ao 

proporcionar a reflexão de que a tríade ensino, pesquisa e extensão, encontra terreno 

fértil nos museus de ciências para o fortalecimento da identidade docente.  

Perspectivas essas que também se aliam ao movimento das dimensões apontadas 

na literatura científica para atribuição do termo “qualidade da educação”, referidas as 

exigências formativas em âmbito universitário, uma vez que as atividades e práticas 

capilarmente desenvolvidas nestes espaços, pressupõe a exigência de articulação da 

pesquisa, associada a forma mais aproximada do que se espera obter com essa ação 

educativa (extensão) e para a transformação do conhecimento disciplinar (ensino) em  

prática social, e desta, em prática pedagógica.  

 Os museus de ciências, ao se proporem a experiências com público heterogêneo, 

e atendimento as demandas que também variam para os licenciandos/monitores,   

recupera o sentido deste princípio formativo, que passa pelo desenvolvimento integral 

do sujeito, a metas de vinculação da formação profissional propriamente dita, nos 

levando a compreender essa organização direcionada ao aprendizado do como ensinar, a 

superação da dicotomia de que para ensinar basta saber dar aulas, e a conscientização de 

https://educacaointegral.org.br/glossario/desenvolvimento-integral/
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que o Desenvolvimento Profissional se constitui por uma formação teórica sólida, que 

se dá por princípios científicos pedagógicos, se desenvolve no coletivo e em permanente 

processo de revisão dos seus significados sociais (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 

77).  

Outra questão que merece destaque é o reconhecimento de que as práticas e 

ações educativas que se realizam nos museus de ciência, se organizadas com o propósito 

de garantir uma formação mais humanizada, deverá partir das reais necessidades dos 

mediadores/licenciandos, aspirantes a professores da educação básica.  

Do modo com o nosso objeto se mostrou localizado no atual estado da Ciência,  

requer ainda outros aprofundamentos, 1) de como se dá a relação entre 

ensinar/pesquisar/aprender, articulada ao modo como estão organizados os recursos 

metodológicos e o planejamento do Museu de Ciências; 2) se há um instrumento de 

avaliação deste trabalho e, a depender dessa afirmativa, 3) com qual espaço temporal ela 

é sistematizada a fim de acompanhar o dinamismo das demandas, tanto do público 

visitante, como dos próprios mediadores, como proposto por Gohn (2006). 

Mediar o processo desta reflexão, perpassa também por outra, em compreender 

de que forma os museus de ciências, sendo esses institucionalizados como projetos de 

extensão das Universidades, se responsabilizam institucional, política e 

pedagogicamente com a qualidade da mediação humana o que será necessário, 

relacioná-las com as exigências de uma formação que considere a práxis pedagógica e 

seu sentido para a formação dos discentes.  

Compreendemos deste modo, que os museus de ciências, para atribuir uma visão 

mais ampliada do fenômeno educativo, necessita, sem justificar uma hierarquia ou 

hegemonia em relação aos saberes da mediação, trazer para a cena deste diálogo, a 

relevância dos saberes da pedagogia para a formação inicial de professores, 

perscrutados por concepções de educação, ensino, docência, saberes da docência, 

pedagogia e didática. (Marques; Pimenta, 2015). Evidentemente, essas reflexões nos 

conduzem a outra “romper com o modo de pensar dominante ou com a ideológica 

dominante é, pois, condição necessária para instaurar-se um método dialético de 

investigação.  (FRIGGOTO, 2010, p. 82). 

Por fim, destacamos que a elaboração deste EQ, não tão somente colaborou com 
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a etapa inicial de nossa pesquisa, como se mostrou pertinente a todo o processo, pois 

direcionará possíveis contribuições do caráter formativo dos Museus de Ciências que 

relacionadas as do currículo formal do curso por nós pesquisado, é um foco ainda não 

priorizado nos estudos produzidos. 
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Resumo:  

O uso didático de filmes consiste numa relevante estratégia andragógica, que quando 

utilizada de forma planejada e interdisciplinar, viabiliza de forma interativa e dinâmica 

a consolidação de diferentes discussões. Além disso, o uso linguagem fílmica também 

se traduz numa possibilidade de metodologia ativa, uma vez que pode envolver e 

despertar em diferentes públicos, de diferentes áreas de atuação e em contextos 

acadêmicos distintos. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo a reflexão e o 

debate sobre temas importantes de nossa atualidade, tais como: desafios da educação, 

direitos humanos, relações étnico-raciais, gênero, sustentabilidade etc. Para tanto, o 

presente estudo consiste numa reflexão fundamentada em pesquisas sobre a temática e 

nas vivências e saberes construídos na sala de aula universitária, acerca da importância 

do fomento e da organização de cinebates que conduzam a reflexão de temas 

emergentes e até mesmo polêmicos. Cabe ressaltar que o diálogo interdisciplinar e 

transdisciplinar constitui o eixo transversal dessa reflexão, uma vez que busca a quebra 

de fronteiras - dentro da própria comunidade acadêmica, abarcando várias áreas do 

conhecimento científico, bem como, a oportunidade de consolidar diálogos 

extremamente significativos para o percurso formativo do estudante de graduação. Para 

o desenvolvimento desse estudo, foi realização pesquisa bibliográfica tanto acerca do 

uso andragógico/pedagógico do filme, bem como das suas interfaces enquanto 

metodologia ativa de ensino-aprendizagem e o respectivo planejamento prévio das 

diferentes etapas constituintes de um cine debate acadêmico. A partir disso foi possível 

depreender que paralelamente aos conteúdos previstos nos Projetos Pedagógicos de 

Curso, o uso de filmes consiste numa importante estratégica andragógica, que por meio 

da interatividade, proporciona na sala de aula universitária a 

construção/problematização de debates e compartilhamento de saberes diretamente 

alinhados a temas emergentes. 

Palavras-chave: Filme; Andragogia; Metodologia Ativa. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho possui como foco o uso da linguagem fílmica enquanto 

metodologia ativa de ensino-aprendizagem, uma vez que se trata de uma importante 

estratégia andragógica. Ou seja, o uso de filmes na sala de aula proporciona o 

envolvimento e a provocação dos estudantes adultos, uma vez que são estimulados a 

refletir e se posicionar de maneira fundamentada, acerca de determinados temas. 

Nessa perspectiva- tem-se como objetivo geral, promover o debate e 

interdisciplinar de temas polêmicos e atuais/emergentes essenciais para a formação 

acadêmica, nesse caso centrando-se em questões relacionadas aos direitos humanos e à 

inclusão social  tantos outros voltados para a reflexão acerca da diversidade humana: 

“[...] o cinema tem exercido uma expressiva contribuição na divulgação dos avanços da 

ciência, pois além da divulgação dos conhecimentos científicos, possibilita uma 

interpretação crítica sobre os pontos positivos e negativos de tais conhecimentos para a 

vida humana.” (AUGUSTINHO; VIANA; RÔÇAS, 2009, s. p.) 

São os objetivos específicos: 

_estimular o desenvolvimento de análises críticas e reflexivas de temas 

emergentes e inerentes ao contexto da esfera social, política e econômica tanto de 

âmbito nacional quanto mundial, que diretamente se relacionam em termos profissionais 

e pessoais à formação dos estudantes do ensino superior; 

_instigar e conduzir discussões acadêmicas de forma interdisciplinar, 

envolvendo dessa forma diferentes conteúdos abordados na sala de aula universitária; 

_proporcionar o exercício da análise crítica e fundamentada de fatos cotidianos; 

_construir, juntamente aos alunos, o diálogo interdisciplinar e o processo de 

transformação de informações em conhecimento. 

A iniciativa de organizar essa atividade foi decorrente de um grupo de docentes 

da rede privada de Ensino Superior de Uberlândia - Faculdade Una Uberlândia e 

Faculdade do Trabalho, que também são os autores desse estudo. Tais proponentes 

organizam continuamente sessões de cine debate fomentando, a partir dessa prática 

pedagógica, o estudo e o debate de temas atuais e polêmicos.  
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O primeiro tema emergente escolhido pelo grupo para foi “Direitos Humanos e 

Inclusão Social”. Em suma foram organizadas as seguintes etapas: 1) levantamento 

bibliográfico com foco no uso didático de filmes e na linguagem fílmica; 2) Escolha do 

filme e das cenas a serem exibidas; 3) Organização didática da sessão: conteúdos 

abordados; problematizações a serem levantadas; dinâmica da atividade; finalização. 

Dessa forma é factível que se trata de uma abordagem extremamente relevante 

tanto na dimensão científica/acadêmica quanto social, tendo em vista que além do 

fomento ao pensamento crítico, também foi viabilizado o estímulo aos alunos a 

transformarem continuamente e de maneira interdisciplinar, informações em 

conhecimento – no caso tratando-se da prostituição infantil, violência, preconceito etc. 

Toda essa proposta de trabalho consiste, portanto, numa significativa iniciativa e 

estratégia andragógica, que quando usada em favor ao processo de ensino-

aprendizagem, torna o trabalho em sala de aula interativo, dinâmico e reflexivo. E por 

sua vez, se desdobra na consolidação de uma metodologia ativa eficaz e marcante para 

os alunos nela envolvidos, pois o filme e o debate a ele inerente assumem um caráter 

bastante ilustrativo de muitas questões pouco conhecidas (em profundidade e 

consistência) e até mesmo desconhecidas. 

 A significância da realização desse tipo de atividade se encontra no fato de que 

os filmes, quando utilizados em momentos de ensino-aprendizagem, são viabilizadores 

da construção de diferentes modelos mentais. Tanto que a escolha de um tema e 

documentário/filme forte e impactante, deve ser proposital no sentido de convidar os 

alunos a compreender, em termos pormenores, aspectos da realidade que são muito 

próximos do seu cotidiano, porém talvez pouco conhecidos. 

 Com isso, consequentemente, estabelece-se no ambiente acadêmico o diálogo 

para além dos conteúdos previstos nos Projetos Pedagógico de cursos, promovendo o 

diálogo com as relações sociais postas: 

 

[...] os filmes comerciais podem e devem ser utilizados como ferramenta 

pedagógica, visto que, em sua grande maioria, os alunos participantes da 

pesquisa, afirmam que os filmes aproximam o conhecimento científico da 

vida real, e que também se apresentam como uma forma mais interessante de 

aprender. (AUGUSINHO; VIANA; RÔÇAS, 2009, s. p.) 
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O filme é uma importante estratégia e metodologia ativa de ensino porque 

atende às peculiaridades da faixa etária dos estudantes universitários, que mesmo apesar 

de ser bastante diversa, abrange um público alvo de pessoas adultas. Daí a importância 

de se estruturar essa metodologia do ponto de vista andragógico, considerando que o ser 

aprendente em destaque é o adulto – diferentemente das crianças, que são o foco da 

pedagogia enquanto ciência. 

 

O FILME ENQUANTO METODOLOGIA ATIVA: DO DOMÍNIO DAS 

TECNOLOGIAS AO SENTIDO DIDÁTICO 

Os cine debates focados em temas emergentes e/ou atuais são desafiadores e 

nessa lógica, o seu principal objetivo é utilizar/explorar o máximo possível o que esse 

recurso pode oferecer para a concretização de saberes mais aprofundados e 

fundamentados acerca de tais questões, para que dessa forma o aluno transcenda a 

formulação mecânica de opiniões infundadas e superficiais e passe a transformar 

informações em conhecimentos de forma articulada à sua área de formação. 

 

[...] a utilização de filmes comerciais possui valor pedagógico por contribuir 

na construção de uma nova visão sobre os temas e conhecimentos abordados 

em sala de aula. Além disto, constatamos que a linguagem cinematográfica e 

audiovisual auxilia na leitura do mundo e possibilita o estabelecimento de 

relações entre o saber científico e a realidade dos educandos. 

(AUGUSTINHO; VIANA; RÔÇAS, 2009, s. p.) 

 

E os professores, nesse caso, são mediadores de uma sala de aula invertida. Por 

isso devem se preparar para conduzir com maestria a interpretação, reflexão e interação 

com os alunos de maneira articulada ao filme e aso conteúdos próprios da sua formação. 

O filme, por um lado consiste num meio de comunicação que tem um 

significativo potencial educativo e nesse sentido também didático, entretanto, por outo 

lado, requer esforço e dedicação por parte do professor no que diz respeito ao seu uso e 

aplicabilidade – levando em consideração a escolha adequada até mesmo o domínio das 

tecnologias (MOREIRA, 2011).  

A iniciativa de organizar essa atividade foi decorrente de reuniões de formação 

docente da Faculdade Una de Uberlândia e da Faculdade do Trabalho, por meio das 

quais foi sistematizado esse estudo que na prática desembocou-se, primeiramente, na 
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realização uma oficina sobre o uso didático de filmes em sala de aula. Em diálogo com 

os professores, foi levantada a dificuldade relacionada ao uso e aplicabilidade de 

atividades fílmicas, onde foi notória que a grande dificuldade do seu uso enquanto 

metodologia ativa, é articular de forma planejada as interfaces do filme com os 

conteúdos e respectivamente com a formação dos alunos. 

 

A grande maioria dos professores confirma que não tem domínio de teorias 

cinematográficas, mas essa ausência não inibe o recurso à exibição de filmes 

em aula, conforme se percebeu ao longo da pesquisa. Entrevê-se, no entanto, 

que mais importante que conhecer as teorias da área é ter clara uma 

articulação entre a disciplina e os filmes a serem exibidos, de maneira a que 

não fiquem apenas ilustrativos. Mesmo assim, o cinema na sala de aula ocupa 

um lugar bem demarcado: é recurso didático, e – por vezes – estratégia 

pedagógica. Não chega a ser um método ou uma abordagem específica do 

alunado. Por outro lado, também não se acomoda como distração, forma de 

relaxamento ou recreação. Enfim, o cinema auxilia na educação. 

(CHRISTOFOTELLI, 2009, p. 610) 

 

Consequentemente, a partir disso, um grupo de três docentes dessas instituições, 

estimulados por essa atividade anteriormente realizada entre os pares, se organizou para 

ofertar também aos estudantes, num formato apropriado ao seu percursos formativo, 

sessões de cine debate.  

Por parte dos estudantes, o filme é um recurso bastante aceitável no ambiente 

acadêmico, porém deve ser explorado de maneira planejada, pois certamente o professor 

será questionado caso não deixe claro os objetivos de aprendizagem envolvidos em sua 

ação. 

Por parte dos professores, é necessário conhecer filmes específicos que atendam 

os objetivos educacionais e que se adequem à carga horária disponível para a realização 

de um cine debate. 

Ao idealizar a organização dessa atividade, desde o princípio ficou acordada a 

importância de se tratar de temos atuais/emergentes e polêmicos, que de forma 

transversal geralmente sempre perpassam de algum modo a formação dos estudantes. 

Destaca-se aqui a importância desses assuntos que sempre são levantados em concurso 

em geral e em processos seletivos norteadores de políticas de Estado – nesse contexto 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e ENADE (Exame Nacional de 
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Desempenho de Estudantes). Eis então a justificativa de se abordar, nessa primeira 

rodada o tema “Direitos humanos e inclusão social”.  

Convencidos da relevância dessa ação, o ponto de partida para a organização do 

cine debate foi a leitura, o estudo e a discussão de diferentes trabalhos (artigos 

científicos, capítulos de livros, livros e demais produções acadêmicas) selecionadas por 

meio de levantamento bibliográfico, no que tange ao uso didático do filme.  

Em seguida, o grupo se reuniu para decidir a escolha do filme e tendo como base 

experiências metodológicas anteriores e a relevância do tema. Segundo Bernadet e 

Ramos (1994), a escolha e análise dos trechos trabalhados em sala de aula e sua 

respectiva contextualização com a realidade aborda, nesse caso com o debate acerca dos 

direitos humanos e da inclusão social, proporciona aos alunos a visualização da própria 

vida na tela. Dessa forma é imprescindível chamar a atenção para o termo “andragogia” 

muito utilizado nessa proposta: trata-se de destacar a faixa etária do público-alvo dessa 

atividade – alunos adultos.  

 

Atingir a formação de profissionais críticos e reflexivos requer abordagens 

metodológicas de ensino que favoreçam a autonomia dos estudantes, 

despertando a curiosidade, estimulando tomadas de decisão advindas das 

atividades essenciais da prática social e em contextos vivenciados por eles 

(Borges & Alencar, 2014). 

 

Ou seja, apesar de poder ser utilizado por diferentes faixas etárias, com distintas 

finalidades, o uso didático de atividades fílmicas no ensino superior implica na 

exploração de um riquíssimo instrumento pedagógico que tem impacta 

significativamente na dimensão sensorial, emocional e social dos alunos adultos, uma 

vez que promovem o acesso a situações contextualizadas, nessa situação, com os temas 

emergentes e aguçamento do senso crítico 

Na primeira rodada decidiu-se usar os principais trechos do documentário 

brasileiro “Anjos do sol”
17

. Assim, optou-se por exibir tais trechos, porque trata-se de 

                                                           
17

 Ano de Produção: 2006; Duração: 1h30min; Direção: Rudi Lagemann; Gênero: Drama 

Nacionalidade: Brasil. Sinopse: Maria (Fernanda Carvalho) é uma jovem de 12 anos, que mora 

no interior do nordeste brasileiro. No verão de 2002 ela é vendida por sua família a um 

recrutador de prostitutas. Após ser comprada em um leilão de meninas virgens, Maria é enviada 

a um prostíbulo localizado perto de um garimpo, na floresta amazônica. Após meses sofrendo 
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uma produção brasileira, que apresenta um profundo e complexo debate acerca da 

exploração do trabalho infantil, da prostituição infantil, da exclusão social e sua base em 

indicadores socioeconômicos básicos (escolaridade, nível econômico, região brasileira 

etc.). E na segunda rodada decidiu-se utilizar o documentário “Nunca me sonharam”
18

 – 

um vídeo atualizado e que de forma atrativa e crítica apresenta o cenário educacional 

posto ao jovem brasileiro. 

Em relação à escolha de trechos, trata-se de uma estratégia interessante, até 

porque o objetivo principal dessas atividades era discutir e refletir sobre os direitos 

humanos e a inclusão social. 

 

O recurso ao cinema não é massivo, até porque os professores consideram 

que os filmes oferecem contribuição moderada para o aprendizado, servindo 

muito mais para envolver os alunos nas temáticas e conteúdos. Logo, o 

cinema é mais motivacional. Não se trata de um artifício para recreação do 

alunado, mas de uma estratégia – na maioria dos casos – planejada e 

articulada com os planos de ensino, mas com finalidades paradidáticas. 

(CHRISTOFOTELLI, 2009, p. 612) 

 

Essa seleção e trechos também é importante no sentido de que o filme não deve 

ser utilizado apenas para preencher o tempo ou suprir alguma necessidade oriunda da 

ausência de planejamento, ou seja, que não constitua aquelas diretamente alinhadas ao 

uso didático e aos objetivos do processo de ensino aprendizagem. 

 

Destarte, é imprescindível que os professores que atuam nesta modalidade de 

ensino conheçam os limites e possibilidades deste público-alvo; que revejam 

suas concepções sobre o processo de ensino-aprendizagem; que aprimorem 

suas práticas pedagógicas de maneira que possam contribuir para que este 

aluno tenha o direito de aprender os conhecimentos científicos, difundidos e 

valorizados pela escolarização, recuperando a sua identidade como sujeito de 

sua história. (AUGUSTINHO; VIANA; RÔÇAS, 2009, s. p.) 

                                                                                                                                                                          
abusos, ela consegue fugir e passa a cruzar o Brasil através de viagens de caminhão. Mas, ao 

chegar no Rio de Janeiro, a prostituição volta a cruzar seu caminho. 

18
 Ano de Produção: 2017; Duração: 1h30min; Direção: Cacau Rhoden; Gênero: Documentário. 

Nacionalidade: Brasil. Sinopse: Os desafios do presente, as expectativas para o futuro e os 

sonhos de quem vive a realidade do ensino nas escolas públicas do Brasil. Estudantes, gestores, 

professores e especialistas discutem uma reflexão fundamental e urgente sobre o valor da 

educação. 
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Depois da escolha, foi traçado o planejamento de como o filme seria trabalhado 

no cinebate. Após de longa conversa, ficou acordado que no final de cada trecho 

escolhido seriam levantadas questões, tendo como base a formação de cada docente – 

no caso da primeira atividade (com os pares) e a formação geral/ampla dos alunos – no 

caso dos estudantes de graduação. Assim após a exibição de cada trecho, cada um dos 

três autores poderia lançar suas provocações aos alunos em cima dos assuntos tratados 

em articulação ao seu processo formativo, ou seja, lançamento de questões subdividas e 

correlacionadas em relação aos seguintes parâmetros ou grandes eixos/dimensões: a 

social, a psicológica e a legal. “No processo educativo o cinema contempla as 

dimensões pedagógica, ética, psicossocial e política. A dimensão pedagógica em filmes 

é vasta, são muitas as questões, os conceitos e reflexões sobre a realidade propiciando a 

produção do conhecimento. ” (Bezerra & Kato, 2013, p. 30). 

Foram realizadas até o momento duas rodadas de sessões desse cine debate, 

sendo que o próximo passo é escolher novos temas e também estender essa prática para 

os projetos de extensão. E é importante ressaltar que a proposta foi aberta a todos 

docentes e discentes estudantes de todos os cursos.  

 

METODOLOGIA  

Essas sessões de cinebate foram pensadas pelo grupo dos seus proponentes a 

partir das seguintes etapas: 

1) Levantamento bibliográfico da literatura pertinente tanto em relação ao uso 

didático do filme enquanto estratégia formativa dinâmica, interativa e eficaz; 

2) Escolha do tema atual/emergente; 

3) Seleção do filme e das cenas a serem exibidas; 

4) Divulgação junto aos docentes e discentes; 

5) Exibição do filme intercalando as cenas com momentos de dinâmicas, 

investigações, debates; reflexões. 

 

RESULTADOS  

Tendo em vista o pressuposto do uso do filme enquanto metodologia de ensino 

ativa, o cinebate instigou a reflexão crítica e o desencadeamento lógico de formulação 
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de questionamentos, pontos de vista, compreensão e até mesmo discordâncias acerca de 

temas emergentes e complexos. Consequentemente, ao estabelecer um movimento 

dialético de construção de saberes, os participantes dessa atividade forão 

constantemente provocados e ermeados por questões fundamentais para autonomia 

intelectual e para o desenvolvimento da cidadania.  

Eis então a importância de continuar,  organizando essa atividade com novos 

temas, para prosseguir com essa prática de forma dinâmica e interativa, de acordo com a 

necessidade formativa do público alvo, tendo como destaque: responsabilidade social e 

sustentabilidade; diversidade humana; preconceito;  política e cidadania; relações 

étnico-raciais; empreendedorismo etc.  

Com isso, foi possível: 

_ viabilizar o diálogo interdisciplinar por meio do uso da linguagem fílmica; 

_integrar a comunidade acadêmica por meio de temas comuns às diferentes áreas 

do conhecimento; 

_contribuir efetivamente para a construção do pensamento crítico e para a 

formação ampla dos estudantes. 

Ao participar dos cine debates e conduzi-los de maneira referenciada e 

concatenada à temas emergentes, a análise e discussão desenvolvidas puderam levar 

docentes e discentes a reconhecer diferentes formas de linguagens, de atores sociais e 

diferentes contextos históricos. Com isso a prática da interdisciplinaridade, propiciou a 

aquisição de competências e habilidades voltadas para a indissociabilidade entre teoria e 

prática, bem como o aprimoramento da capacidade narrativa e descritiva e a capacidade 

de crítica sociocultural e político-ideológica. 

Trata-se portando de uma prática educativa que fomenta a reflexão, a 

observação, a crítica e até mesmo a pesquisa, constituindo então metodologia ativa 

abrangente, flexível e capaz de ampliar o conhecimento conceitual. Uma vez que por 

meio dela se consolidou a efetiva problematização da realidade tanto no âmbito da 

tomada de consciência rumo à mudança e à transformação social.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso didático de filmes não é uma prática inédita, porém consiste numa 

metodologia de ensino ativa e desafiadora, uma vez que a sua contribuição é 

extremamente significativa para o aprendizado e envolvimento dos estudantes nas 

temáticas abordadas.  

 

Logo, pensar sobre a prática pedagógica dos professores consiste em uma 

tarefa de suma importância na busca de uma educação de qualidade, 

compromissada com a aprendizagem de todos os alunos. Entendemos assim, 

o papel determinante que possui a formação inicial e continuada de 

professores, para que o educador possa desempenhar o seu papel de forma 

eficaz, assumindo um compromisso em favor de uma educação inclusiva. 

(AUGUSINHO; VIANA; RÔÇAS, 2009, s. p.) 

 

Porém é necessário dominar essa metodologia de ensino e utilizá-la de forma 

dinâmica e interativa, a favor do debate e da interatividade, uma vez que a Faculdade 

Una em convergência com o grupo Anima oferece toda a contrapartida necessária para a 

concretização dessa e demais atividades que garantem o uso de metodologias ativas – 

desde a formação continuada do professor até o uso dos recursos e ferramentas didáticas 

necessárias para o desenvolvimento de competências audiovisuais voltadas para o uso 

de novas tecnologias juntamente aos alunos, na sala de aula universitária. 
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Resumo:  

Apresentamos nesse texto, as análises e reflexões realizadas a partir da nossa 

experiência e vivência como professoras condutoras do Estágio Supervisionado em 

cursos de licenciatura. Para tanto, realizamos uma abordagem das questões legislativas 

da formação de professores que envolvem o Estágio Supervisionado e das concepções 

de diferentes pesquisadores do campo educacional. Discutimos sobre alguns aspectos 

desafiadores da profissionalização do professor, enfocando a importância da 

indissociabilidade entre a teoria e a prática, a partir do contexto do Estágio 

Supervisionado. 

 

Palavras-chave: Estágio Supervisionado, Formação docente, Teoria e Prática, 

Professor Formador.  

 

Introdução 

Nos últimos anos, a formação do professor ganhou destaque no meio 

educacional por aspectos variados, que vão desde as necessidades formativas, a análise 

crítica da formação atual às propostas de reestruturação curriculares (FRANCISCO 

JUNIOR; PETERNELE; YAMASHITA, 2009; LORENCINI, 2009). Tem sido um 

tema de destaque em pesquisas (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2006; PERRENOUD et 

al., 2007; ZEICHNER, 2008) e de preocupação por parte da sociedade, da academia 

e/ou órgãos governamentais, responsáveis pela implementação de políticas de formação 

e de atuação, nos diversos níveis da escola pública.  

Ao considerarmos a formação de professores como foco de nossa investigação, 

percebemos inúmeras situações que estão imbricadas nesse campo de estudo. Dentre 

estas, destacaremos no presente texto, o Estágio Supervisionado, como espaço de 

mailto:christina.carvalho@ifgoiano.edu.br
mailto:luciana.siqueira@ifgoiano.edu.br
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articulação entre a teoria e a prática no processo formativo de professores da Educação 

Básica (EB). Nesse sentido, Pimenta e Lima (2004) salientam que 

 

o reducionismo dos estágios às perspectivas da prática instrumental e do 

criticismo expõe os problemas na formação profissional docente. A 

dissociação entre teoria e prática aí presente resulta em um empobrecimento 

das práticas nas escolas, o que evidencia a necessidade de explicitar por que o 

estágio é unidade de teoria e prática (e não de teoria ou prática) (p. 41) 

 

Assim, propusemos neste trabalho, apresentar as análises e reflexões realizadas a 

partir da nossa experiência e vivência como professoras condutoras do Estágio 

Supervisionado em cursos de licenciatura. 

Para tanto, realizamos uma abordagem das questões legislativas da formação de 

professores que envolvem o Estágio Supervisionado. Apresentamos as concepções de 

diferentes pesquisadores do campo educacional no que tange ao Estágio Supervisionado 

nos cursos de licenciatura. Discutimos sobre alguns aspectos desafiadores da 

profissionalização do professor, enfocando a importância da indissociabilidade entre a 

teoria e a prática. 

 

Aspectos Legislativos da formação de professores voltados ao Estágio 

Supervisionado 

Um requisito importante na formação de professores, bem como em vários 

outros cursos de graduação, é o Estágio Supervisionado que é definido pelo Decreto nº 

87.497/1982 (BRASIL, 1982), como sendo o conjunto das atividades de ensino-

aprendizagem relacionadas ao meio social, profissional, cultural e didático-pedagógico, 

proporcionadas ao aluno pela participação em situações reais de vida e trabalho, 

realizado na comunidade em geral e junto a pessoas jurídicas de direito público ou 

privado. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996) 

trouxe como inovação a eliminação do currículo mínimo e o estabelecimento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação, que 

regulamentou o Estágio Curricular Supervisionado, definindo que todo curso de 

licenciatura deve oferecê-lo para a formação de professores que poderão atuar na rede 



 

336 

 

de ensino pública ou privada de nosso país. E ainda, a LDB situa o professor como eixo 

da qualidade da educação, trazendo a associação teoria e prática como uma das questões 

essenciais na formação docente. 

A Resolução do Conselho Nacional da Educação CNE/CP nº 01 de 18 de 

fevereiro de 2002 (BRASIL, 2002), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, apresenta um 

conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na 

organização institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino, e aplicam-se a 

todas as etapas e modalidades da Educação Básica. Este documento enfatiza a 

valorização da prática durante os cursos de formação de professores, e numa nova visão 

da prática, deverá estar presente desde o início do curso e permanecer durante toda a 

formação. E ainda, deverá ser desenvolvida com ênfase nos procedimentos de 

observação e reflexão, visando a atuação de forma contextualizada, com registros das 

observações realizadas e a resolução de situações-problemas. 

As atuais DCN para a formação de professores são definidas pela Resolução nº 

2, de 1º de julho de 2015 do Conselho Nacional da Educação CNE/CP (BRASIL, 2015). 

Este documento institui que a carga horária dos Cursos de Licenciatura será efetivada 

mediante a integralização de, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas, com 

duração de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos. Tal carga horária deve 

garantir a articulação teoria-prática nos termos dos seus projetos pedagógicos, conforme 

apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Carga horária mínima que deve ser cumprida nos Cursos de Licenciatura 

Dimensão Curricular 
Carga horária 

mínima (h) 

Prática como Componente Curricular (PCC) 400 

Estágio Curricular Supervisionado 400 

Atividades formativas (núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e 

interdisciplinares, do campo educacional, de aprofundamento e diversificação de estudos 

das áreas de atuação profissional)* 

2.200 

Atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos 

estudantes (núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular)** 
200 
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Total 3.200 

Fonte: Brasil (2015). Considere: Atividades estruturadas pelos núcleos definidos no Art. 12 incisos I e II 

(*) e inciso III(**).  

 

No que se refere ao currículo dos Cursos de Licenciatura, este deve contemplar a 

parte de conteúdos, relativa aos conhecimentos específicos da área e também, a parte 

pedagógica, relativa ao preparo do licenciando para o exercício da docência, de acordo 

com as instruções legislativas. Por tais razões, cada Curso de Licenciatura deve 

apresentar em seu Projeto Pedagógico do Curso (PPC), as especificidades e 

peculiaridades de seus cursos, abrangendo diferentes características e dimensões da 

iniciação à docência, mediante as orientações definidas pelo Art. 12 da Resolução 

02/2015 (BRSIL, 2015) para criação dos seus núcleos.  

Ainda, o PPC deve conter as normas e orientações para o Estágio 

Supervisionado (BRASIL, 2008), visto que, o estágio curricular supervisionado “é 

componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas, sendo uma 

atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e com as demais 

atividades de trabalho acadêmico” (BRASIL, 2015, Art. 13). 

 

Concepções acerca do Estágio Supervisionado na formação de professores 

O Estágio Supervisionado caracteriza-se como o exercício da experiência 

profissional, por meio de uma vivência em ambientes escolares, levando o aluno à 

interpretação da realidade educacional nas instituições de ensino. Por meio dos estágios 

é possível consolidar os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso e estabelecer a 

relação entre teoria e prática. Nesse sentido, o estágio deve ser pensado segundo Schön 

(1992) não como a aplicação de teorias e técnicas, mas como algo que leve o acadêmico 

a repensar sua prática docente e intervir na realidade educacional. 

De acordo com Pimenta e Lima (2004, p. 34), “a finalidade do estágio é 

propiciar ao aluno uma aproximação à realidade na qual atuará, para isso, o estágio tem 

de ser teórico-prático, ou seja, a teoria é indissociável da prática”. As autoras defendem 

uma nova postura, uma redefinição do estágio, que deve caminhar para a reflexão, a 

partir da realidade.  
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O estágio é a parte prática dos cursos de formação de professores e que muitos 

cursos de licenciatura, na sua grade curricular, dão ênfase a um aglomerado de 

disciplinas isoladas entre si, sem articular a teoria e a prática, como saberes que se 

complementam. E mais, para as disciplinas teóricas há uma carga horária maior que 

para as práticas (PIMENTA; LIMA, 2004). Nesse sentido, Alarcão (1996) afirma que, o 

estágio deve ser considerado tão importante como os outros conteúdos curriculares do 

curso. 

A formação dos professores está entre as três variáveis mais importantes no 

ensino de qualidade, em que, segundo Morin (2001), a primeira variável envolve a 

instituição, a qual deve ser inovadora, aberta, dinâmica, cujo projeto pedagógico seja 

coerente, aberto, participativo, com infraestrutura adequada e tecnologias de ponta 

acessíveis. A segunda envolve a questão dos docentes, os quais devem estar bem 

preparados seja intelectual, emocional e moralmente, bem remunerados e num ambiente 

propício ao acompanhamento e orientação dos alunos. A terceira diz respeito aos 

próprios alunos, os quais devem estar motivados e preparados e com possibilidades de 

gerenciamento pessoal e grupal. 

Assim, percebemos o quão influenciador se torna a instituição e os professores 

atuantes nos cursos de licenciatura na formação dos professores. Para tanto, a matriz 

curricular deve ser bem planejada e executada mediante os pressupostos da legislação 

vigente e os licenciandos, professores em formação, devem ser motivados e preparados 

para exercerem bem a sua profissão de formação. No entanto, Diniz-Pereira (2011) nos 

adverte que 

 

mesmo que a legislação educacional brasileira, no que tange à formação de 

professores, tenha avançado ao insistir no princípio da indissociabilidade 

teoria-prática na preparação desses profissionais e, para tal, determinado um 

aumento significativo da carga horária teórico-prática nas licenciaturas, isso 

não garante que as nossas instituições de ensino superior seguirão tal 

princípio e traduzirão em propostas curriculares tal ideia( p. 213). 

 

Nesse cenário, preparar o futuro professor, na atualidade, necessita oferecer-lhe 

momentos práticos para reflexões sobre esse mesmo ensino, antecedendo a sua atuação 

enquanto docente, para a tomada de consciência de que ser professor é assumir uma 
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prática pedagógica de investigação e não ser um repetidor de conhecimentos 

(BAPTISTA, 2003). Corroborando com essa ideia, Fernandez e Silveira (2007) afirmam 

que um docente bem qualificado profissionalmente exerce o verdadeiro papel de 

cidadão dentro do contexto social, à medida que atua como um agente multiplicador de 

conhecimentos, contribui com a formação de mais cidadãos participativos e possuidores 

de espírito crítico, verdadeiro objetivo da Educação Nacional. 

Destacamos que, um importante componente curricular que muito contribui na 

orientação das disciplinas de Estágio Supervisionado é a disciplina de Didática. A 

Didática e o Estágio Supervisionado no processo de formação do professor concebem o 

trabalho docente como práxis, na qual a unidade teoria/prática se caracteriza pela 

ação/reflexão/ação; o professor aprende, compreende e transforma a situação de ensino 

e ao mesmo tempo é transformado por ela (BOLFER, 2008). Corroborando com essa 

ideia, Libâneo (2008) elucida que 

 

a didática generaliza as manifestações e leis de aprendizagem para o ensino 

das diferentes disciplinas. Ao efetuar essa tarefa de generalização, a didática 

se converte em uma das bases essenciais das didáticas específicas. Sendo 

assim, não se pode a rigor falar de uma didática “geral”, nem de métodos 

gerais de ensino aplicáveis a todas as disciplinas. A didática somente faz 

sentido se estiver conectada à lógica científica da disciplina que é ensinada. 

Ela oferece às disciplinas específicas o que é comum e essencial ao ensino, 

mas respeitando suas peculiaridades epistemológicas e metodológicas (p. 67). 

 

O estágio é um momento de propiciar ao aluno a complementação do seu ensino 

e da sua aprendizagem, relacionando aspectos do conhecimento específico com o 

conhecimento pedagógico. É importante que seja planejado, executado, acompanhado e 

avaliado em conformidade com os princípios legais que dão exatidão a essa função, no 

sentido de ser um instrumento de integração, aperfeiçoamento teórico-prático, assim 

como de relacionamento humano. Andrade (2005) revela que, ao aplicar a teoria como 

referência e a prática como ferramenta no Estágio Supervisionado, o professor tem a 

possibilidade de vivenciar a realidade da escola e o comportamento dos alunos, dos 

professores e dos profissionais que o compõem.  

Desse modo, o professor que o estagiário acompanha, profissional atuante na 

Educação Básica, e o professor condutor do estágio, profissional da Instituição de 
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Ensino Superior (IES), são sujeitos imprescindíveis para a boa execução e andamento 

do Estágio Supervisionado. Esses profissionais devem se articular e manter-se 

conectados ao propósito do Estágio, assim, os licenciandos terão a oportunidade de 

vivenciar o contexto escolar sendo conduzidos por professores já experientes e que 

poderão contribuir muito com a formação desse futuro professor. Diante disso, 

concordamos com Libâneo (2014) ao expor que 

 

são como momentos experienciais em que os futuros professores estabelecem 

contato mais direto com o campo de trabalho profissional, ou seja, uma 

aproximação à realidade escolar em suas várias facetas tendo em vista a 

reflexão sobre essa mesma realidade para o enriquecimento da dimensão 

prática da teoria (p. 139). 

 

É a partir da proposta de intervenção do professor que orienta o Estágio 

Supervisionado nos cursos de licenciatura que as ações dos estagiários ganham 

movimento e condições de se efetivarem. Para tanto, o docente orientador de estágio 

deve refletir acerca da condução do Estágio Supervisionado, buscando articular a teoria 

e a prática e, assim, estabelecer uma boa conduta no processo formativo do futuro 

docente. Finalizamos destacando o papel do professor orientador de estágio, de acordo 

com Uliana (2009) 

 

fica claro que sua presença, acompanhando e orientando durante todo o 

processo de estágio, bem como os encontros individuais e coletivos são 

indispensáveis para que seja possível a construção da identidade docente, 

através de reflexões e da aproximação do aluno com a realidade na qual ele 

atuará (p. 4162). 

 

Considerações Finais 

Apontamos a relevância do Estágio Supervisionado nos cursos de licenciatura ao 

oportunizar aos acadêmicos vivenciarem situações do seu futuro local de trabalho, ao 

lado de um professor que detém a prática docente, auxiliando-os na construção da sua 

própria prática docente. Desse modo, o estágio não deve ser proposto a partir de 

aspectos teóricos, pois é nesse momento da formação que o futuro docente inicia a 

construção de sua prática por meio da vivência de situações reais. 
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Enfatizamos a necessidade de critérios de organização da matriz curricular, bem 

como a alocação de tempos e espaços curriculares, ao longo do processo formativo do 

docente, que garantam a efetiva e concomitante relação entre teoria e prática, ambas 

fornecendo elementos básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades 

necessários à docência, conforme preconiza a legislação vigente. 

Sob essa ótica que expressamos a nossa vivência e experiência na condução do 

Estágio Supervisionado nos cursos de licenciatura, por meio do qual encontramos 

oportunidades para (re)significar nossa identidade profissional e contribuir para a 

formação de novos colegas de profissão. 
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Resumo: 

O texto tem como objeto a Aprendizagem Desenvolvimental da Atividade, o qual se 

aborda pelo ângulo da Didática. O objetivo é analisar as contribuições teóricas 

realizadas pelo sistema Galperin-Talizina a essa concepção de aprendizagem a partir da 

sistematização do processo de gênese da teoria da formação por etapas das ações 

mentais e dos conceitos tendo por base a obra mais importante produzida nesse período 

inicial por P. Ia. Galperin. Conclui-se que a teoria é uma das vias possíveis para o 

desenvolvimento do pensamento teórico (conceitos científicos e ações mentais). Suas 

etapas nessa fase inicial eram: 1) formação da base orientadora da nova ação; 2) ação 

materializada; 3) ação na linguagem verbal externa; 4) ação na linguagem verbal 

externa para si; 5) ação no nível mental. 

  

Palavras-chave: Aprendizagem desenvolvimental; Sistema Galperin-Talizina; Teoria 

da formação por etapas.  
 

 Introdução 

O sistema Galperin-Talízina é, juntamente com os sistemas Elkonin-Davidov-

Repkin e zankoviano, um dos três mais importantes estabelecidos no interior da 

aprendizagem desenvolvimental na ex-União Soviética, a partir da segunda metade da 

década de 1950 (Puentes, 2017). As bases desse sistema se sustentam nas teses 

fundamentais da condicionalidade histórica, cultural e social do desenvolvimento do 

psiquismo humano, da unidade atividade-psique, relação educação-aprendizagem-

desenvolvimento, da teoria da assimilação e da atividade principal formuladas em 
                                                           
19
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momentos diferentes por L. S. Vigotski, S. L. Rubinstein e A. N. Leontiev (Puentes; 

Longarezi, 2013, 2017a,b).  

Cresceram significativamente no Brasil, desde o final da década de 1990, as 

pesquisas voltadas para o estudo da psicologia histórico-cultural, a teoria da atividade, a 

aprendizagem desenvolvimental, a concepção da atividade de estudo, bem como das 

contribuições de P. Ia. Galperin no campo da psicologia, o desenvolvimento, a 

formação do pensamento teórico e, em especial, a teoria da formação por etapas das 

ações mentais e os conceitos.  

Em relação à produção de conhecimento científico do sistema Galperin-Talízina, 

associada a teoria da formação por etapas das ações mentais e os conceitos, alguns 

aspectos têm chamado atenção: 1) o empenho colocado pelos grupos de pesquisa em 

relação à compreensão da teoria; 2) o pouco que se avançou até o momento na 

compreensão da obra de Galperin e Talizina em relação ao que já tinha sido produzido 

antes; 3) o equívoco que se comete quando a teoria da formação por etapas é 

interpretada como uma proposta didática concebida para a formação de ações mentais e 

conceitos, em lugar de um método psicológico para o diagnóstico do processo de 

desenvolvimento da atividade cognoscitiva nas crianças; 4) a fragmentação da teoria, 

sua redução muitas vezes a questões meramente metodológicas e, por tanto, seu 

isolamento do contexto filosófico, psicológico, didático e pedagógico no qual fora 

gerada, com o que a sua própria compreensão fica comprometida; 5) o número ainda 

restrito de obras desses autores às quais os pesquisadores brasileiros têm acesso, não 

apenas sobre a teoria da formação por etapas das ações mentais e dos conceitos, mas 

também de toda a produção psicológica, comprometendo de alguma maneira a 

qualidade e o alcance das considerações teóricas elaboradas; 6) a recorrência sistemática 

a trabalhos de colaboradores e seguidores, tais como Nina. F. Talizina e Yulia 

Solovieva, dada a ausência de obras originais de Galperin, gerando numerosos e graves 

problemas de autoria (estão sendo atribuídas a Galperin ideias e teses que não são suas); 

7) as dificuldades que enfrentam os diferentes grupos de pesquisa tanto no momento de 

tomar em consideração as contribuições dos outros, como no sentido de unir esforços 

para a realização de trabalhos de caráter mais abrangente, interdisciplinar e 

interinstitucional; 8) a pouca atenção concedida às críticas que a teoria vem recebendo 
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desde a década de 1970, tanto dentro como fora da ex-União Soviética, o que em 

alguma medida explica o caráter dogmático com que as ideias desse autor têm sido 

assumidas em casos específicos; 9) o intento por aplicar a teoria da formação por etapas 

das ações mentais e dos conceitos nos anos finais do nível fundamental (7º, 8º e 9º ano), 

bem como no nível médio e superior quando na verdade ela foi concebida para entender 

como os processos cognitivos acontecem no contexto da educação primária (de 1º a 6º 

ano)  onde o estudo é a atividade principal e a formação do pensamento teórico seu 

conteúdo. 

As nossas pesquisas mais recentes procuram, justamente, ajudar a esclarecer 

algumas dessas questões citadas anteriormente e, ao mesmo tempo, sistematizar o 

processo de concepção, elaboração e aperfeiçoamento da teoria da formação por etapas 

das ações mentais e dos conceitos, levado a cabo entre as décadas de 1940 e 1970, a 

partir da análise de textos ainda pouco conhecidos no Brasil, publicados em russo, 

inglês e espanhol.
20

 A metodologia adotada leva em consideração, em primeiro lugar, o 

conjunto da obra de Galperin, bem como o desenvolvimento da psicologia histórico-

cultural e da didática no interior da qual a mesma foi produzida; em segundo, alguns 

dos desdobramentos que essa teoria sofreu ao longo dos anos como resultado de 

contribuições realizadas por colaboradores e seguidores, sobretudo, por Nina F. 

Talízina.  

O presente texto procura abordar um aspecto específico do processo 

anteriormente descrito. Seu objetivo é caracterizar a etapa de gênese da teoria da 

formação por etapas das ações mentais e dos conceitos tendo por base a sistematização 

da obra mais importante produzida pelo P. Ia. Galperin nesse período inicial de 

concepção. 

 

 

 

Desenvolvimento 

                                                           
20

 A leitura dos trabalhos de Galperin publicados em russo e inglês foi realizada com a ajuda técnica de 

Joanna Jakuszko e Andreza Batista Mattos, respectivamente. 
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A maior parte dos biógrafos de Galperin (Talízina, 1968; Solovieva; Quintanar 

Rojas, 2018; NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2013; HAENEM, 1992; ZINCHENKO, 1993; 

PODOLSKY, 1998; GONZÁLEZ PACHECO; NÚÑEZ, 1998; NÚÑEZ, 2009; 

FARIÑAS LEÓN, 2013) coincide no fato de admitir a cultura psicológica, a 

profundidade teórica e a originalidade intelectual que caracterizam o seu pensamento.  

Contudo, Galperin escreveu relativamente pouco se comparada sua produção 

acadêmica e científica com a de outros psicólogos russos importantes como A. N. 

Leontiev, A. R. Luria, A. V. Zaporozhets, D. B. Elkonin, V. V. Davidov e N. F. 

Talizina. A esse respeito Solovieva e Quintanar Rojas (2018) têm afirmado que “é 

curioso que P. Ia. Galperin, sendo um brilhante pensador e experimentador, não tenha 

sido um escritor produtivo.” (p.  1). 

 Galperin apenas publicou uma obra monográfica ao longo de toda sua carreira 

intelectual e investigativa intitulada Введение в психологию (Introdução à Psicologia, 

(1976/1979). Esse texto é considerado sua produção mais importante e um clássico da 

literatura psicológica russa. Nele, o autor mostra como a maior parte de suas ideias está 

em consonância com os postulados fundamentais do pensamento de Vigotski e Leontiev 

(NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2013). Entretanto, diferentemente de Leontiev, que considerava 

a atividade em geral como o objeto da psicologia, Galperin estabeleceu apenas sua parte 

orientadora, isto é, a “atividade de orientação investigativa”. De acordo com ele, a 

orientação é a função primordial da psique e o que a diferencia dos fenômenos não 

psíquicos (SOLOVIEVA; QUINTANAR ROJAS, 2018).  

As teses elaboradas por Galperin em torno da atividade de orientação 

investigativa, como função da psique, foram originais para sua época. As mesmas 

perpassam toda sua produção intelectual nos dois campos fundamentais nas que essa foi 

mais intensa e profunda: 1) as propostas sobre o método de estudo da gênese dos 

processos cognoscitivos na criança (a formação por etapas das ações mentais e dos 

conceitos) e; 2) as propostas metodológicas do experimento genético formativo para o 

estudo da formação dos processos cognoscitivos.  

Sobre os aportes de Galperin em relação ao segundo campo mencionado, 

conhecia-se muito pouco até a aparição dos estudos de Solovieva e Quintanar Rojas, 

cujo conteúdo é muito generoso pela riqueza de informações e juízos aportados. 
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Contudo, esse material ainda está em processo de editoração. A teoria da formação por 

etapas das ações mentais e dos conceitos, por sua vez, é normalmente a parte da obra de 

Galperin que mais se domina e estuda, mas continua a ser praticamente desconhecida no 

Brasil. 

 

1.Gêneses da teoria da formação por etapas das ações mentais e dos conceitos 

Os antecedentes dessa teoria estão nas pesquisas realizadas por L. S. Vigotski 

sobre a formação do pensamento em conceitos (décadas de 1920 e 1930), pelo  D. B. 

Elkonin (1956, 1962) e M. V. Camezo (1972), relacionadas com o desenvolvimento das 

habilidades de leitura e escrita e, finalmente, por A. V. Zaparozhets (1960/2001) e V. P. 

Zinchenko (1967), sobre a importância da organização da orientação das condições nas 

quais se realiza a ação e do conteúdo processual.  

Em relação com o estudo dos conceitos, Vigotski (1996, 2007) aportaria um 

conjunto importante de elementos, entre os quais cabe mencionar: a) o estabelecimento 

de duas categorias diferentes de conceitos pela natureza dos mesmos e pela maneira 

como eles se formam: os conceitos cotidianos (não científicos e espontâneos) e os 

conceitos científicos (autênticos); b) a ideia de que os verdadeiros conceitos ou os 

conceitos científicos só se formam sobre a base da atividade de aprendizagem, partindo 

da tese de que a educação precede e cria as condições para o desenvolvimento; c) a 

preocupação pelo caráter específico da assimilação de conceitos em lugar do conteúdo 

dos mesmos (o foco não nos conceitos acabados, mas no próprio processo de sua 

formação e na natureza psicológica dos mesmos); d) a criação de um método 

experimental para o estudo desse processo denominado de método funcional de dupla 

estimulação; e) a ideia de que o processo de formação dos conceitos acontece em um 

movimento de ascensão do abstrato para o concreto, do geral para o particular (a 

capacidade de operar de maneira voluntária e consciente com os conceitos); f) o aspecto 

funcional no surgimento dos conceitos partindo do pressuposto de que sua formação só 

pode acontecer ante a aparição de uma determinada exigência ou necessidade dele no 

processo de alguma atividade consciente orientada a um fim, isto é, à resolução de um 

determinado problema.  



 

348 

 

Com tudo, Vigotski (2007) também chegou a considerar que o pensamento em 

conceitos somente era possível quando a criança se convertia em adolescente (entre os 

11-12 anos de idade), coincidindo com Piaget,
21

 e que o tipo de atividade necessária 

para a formação dos conceitos era apenas de caráter intelectual. Além disso, deixou de 

perceber que a formação dos conceitos estava associada à formação de um determinado 

sistema de ações; isto é, que a formação de um conceito era um processo de formação 

não só de uma imagem especial como quadro do mundo, mas também de um 

determinado sistema operacional que tem sua estrutura interna. 

Em relação com as ações mentais, por sua vez, D. B. Elkonin realizou pesquisas 

que ajudaram a melhorar a compreensão do processo de sua formação com a criação de 

um método para a aprendizagem inicial da leitura (1956, 1962). Além disso, sob sua 

supervisão Camezo (1972) analisou o desenvolvimento de habilidades de leitura de 

mapas geográficos e identificou as etapas principais na formação de uma nova 

habilidade, bem como uma nova ação. Estas etapas são: 1) conhecimento preliminar da 

tarefa; 2) representação material do objeto (com modelagem de areia); 3) raciocínio 

cuidadoso das particularidades de cada lugar e conclusão sobre o caráter destes (na 

forma verbal); 4) realização do mesmo processo agora na forma interna e parcial; 5) 

realização mental de todas as operações com a só verbalização do resultado final 

(CAMEZO, 1972 apud GALPERIN, 1976/1979, p. 30).  

Em relação a importância da organização da orientação das condições nas quais 

se realiza a ação e do conteúdo processual, Zaporozhets (1960/2001), em conjunto com 

alguns colaboradores, chegou  a demostrar, no final da década de 1940 e durante os 

anos de 1950, que na parte orientadora das ações na criança se apresentam não apenas o 

conteúdo operacional, mas também todas as condições indispensáveis para que esta seja 

realizada com êxito. De acordo com Zaporozhets, a parte orientadora da ação era muito 
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 J. Piaget, como Vigotski, considerava que o pensamento em conceitos só se formava a partir dos 11-12 

anos de vida, na adolescência. Essas ideias estão contidas no seu livro A linguagem e o pensamento da 

criança, publicado na ex-União Soviética antes de 1934. Referindo-se à dedução geral a que chega Piaget 

em relação ao pensamento, Vigotski vai afirmar:  “pode-se ter a impressão de que a criança, aos sete 

anos, pensa como um adulto, que é capaz de fazer as mesmas operações mentais. Mas isso, como 

demostra Piaget, não passa de ser uma ilusão [...] tão só próximo dos onze-doze anos aparece o 

pensamento formal” (VIGOTSKI, 1996, p. 84).  
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mais ampla que a parte executora, nela estão presentes todas as condições requeridas, 

tanto positivas quanto negativas.  

A psicologia do desenvolvimento e pedagógica soviética tinha aportado, além 

desses já mencionados, outros resultados de pesquisas importantes em relação ao estudo 

dos conceitos. Em primeiro lugar, que o conteúdo do conceito não se assimilava de 

maneira repentina ou imediata por parte dos estudantes, mas progressiva, gradualmente, 

e de forma diferente em cada um deles em particular. Segundo, que os indicadores do 

conceito científico se combinavam por muito tempo com os não científicos e, inclusive, 

aqueles eram modificados por estes. Terceiro, que a generalização do conceito também 

se dava de maneira progressiva, podendo chegar a ser totalmente insuficiente nos alunos 

com maiores dificuldades. 

A partir dessas experiências prévias Galperin deu início a sua nova concepção 

em um período próximo entre a sua contratação na Universidade Estatal de Moscou 

(1944) e sua posterior vinculação à Seção de Psicologia dessa própria universidade 

(1949). De modo que a gênese da teoria da formação por etapas está associada, por lado, 

às figuras de Vigotski, Elkonin e Zaporozhets, fundamentalmente; pelo outro, à segunda 

metade dos anos quarenta do século XX e à universidade de Moscou. Já o período de 

aperfeiçoamento e consolidação do método vai se dar ao longo de pouco mais de trinta 

anos, aproximadamente, entre 1944 e 1975.  

Contudo, ainda continua a ser um grande ministério as primeiras pesquisas 

realizadas por Galperin sobre a teoria, na década de 1940, pelo fato de que não se 

conservam registros de publicações anteriores a 1950. Pressupõe-se que já tinha dado 

início a seus trabalhos, pois naquele ano publicou um texto no qual analisa o 

Desenvolvimento das pesquisas sobre a formação das ações mentais (1950) que 

estavam sendo executadas. Sabe-se também que em 1952 tinha elaborado um conjunto 

de novas ideias sobre o tema e que as mesmas tinham sido apresentadas em um 

congresso científico de psicologia realizado em Moscou em 1953.  

Galperin escreveu e publicou sozinho, ou em parceria com colaboradores, 

numerosos trabalhos contendo os principais resultados obtidos nos experimentos 

desenvolvidos, entre as décadas de 1940 e 1970, sobre a teoria da formação por etapas 

das ações mentais e conceitos. Essas produções foram realizadas maioritariamente na 
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forma de artigos científicos ou relatórios de pesquisa, mas publicaram-se também 

formando parte de monografias e capítulos de livros. Até o presente momento, foi 

localizado um total de 40 títulos assinados por ele, em 27 dos quais é o único autor, em 

outros 13 como autor principal. Desses 40 títulos, já foi resgatado um total de 19 

trabalhos completos em inglês, espanhol e russo (Anexo 1).   

A partir desse conjunto de trabalhos é possível perceber, em primeiro lugar, a 

imagem de Galperin aferrado à ideia de desenvolver um método apropriado para o 

estudo da gênese dos processos cognoscitivos. Em segundo, o processo evolutivo pelo 

qual a teoria, e seu criador passaram, com seus retrocessos e avanços, contradições e 

superações, substituições e incorporações; mas, sempre tendo como base os resultados 

que emergiam dos experimentos formativos realizados. Em terceiro, o engajamento de 

Galperin com o pensamento psicológico russo da época e, especialmente, com os temas 

de interesse das pesquisas desenvolvidas, nas décadas de 1950 e 1960, pelos principais 

representantes da teoria da atividade: Leontiev (1974), Zaporozhets (1960, 1961) e etc. 

A teoria de Galperin sobre a formação por etapas das ações mentais e dos 

conceitos se estrutura sobre a base de alguns conceitos-chave da psicologia soviética da 

escola de Vigotski, tais como: a natureza histórico-social da psique humana; seu estudo 

sob o ponto de vista da atividade; o princípio da unidade das formas externas (materiais) 

e internas (psíquicas) da atividade humana (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2013, p. 289) e; a 

teoria dos reflexos de orientação ou de investigação de I. P. Pavlov (1849-1936).
22

 

Entretanto, “nem sempre se valorizam adequadamente as premissas teóricas e 

metodológicas e as consequências práticas dessa concepção” (SOLOVIEVA; 

QUINTANAR ROJAS, 2018, p. 3).  

Os trabalhos de Galperin, bem como daqueles autores que lhe precederam, 

iniciaram-se com o descontentamento gerado pelos resultados dos métodos tradicionais 

de pesquisa do chamado “pensamento criador” (GALPERIN, 1982), que conduziram à 
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 Durantes esses anos que cobrem as décadas de 1950 e 1960, no Instituto de Psicologia da Academia de 

Ciências Pedagógicas da Federação Russa, onde trabalhavam Zaporozhets, Endovitskaya, Neverovich e 

outros, estudava-se o papel da atividade de orientação na formação e na realização dos movimentos 

voluntários do homem em diferentes períodos do desenvolvimento ontogenético, bem como nos 

processos emocionais. Na Cátedra de Psicologia da Universidade Estatal de Moscou, onde exerciam a 

docência e a pesquisa Leontiev e Galperin, os experimentos estavam focados nos processos de 

desenvolvimento cognoscitivos como formas específicas de atividade de orientação.     
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conclusão de que as possibilidades de solução racional de um problema determinado 

dependiam da qualidade de conhecimentos e habilidades adquiridas anteriormente.  

Como consequência, a formação desses conhecimentos e habilidades com a qualidade 

requerida, passou a ser a tarefa principal. A partir daí o foco das pesquisas passou do 

estudo dos processos, tal como se apresentam em diferentes condições, para o estudo 

daquele sistema de condições necessário para o logro da formação de conhecimentos e 

habilidades segundo um conjunto de características previamente dadas. Galperin (1982) 

iria afirmar: 

 

Com a utilização de um sistema completo de condições necessárias, o 

processo de formação realiza-se muito mais fácil e rapidamente e os 

indicadores do rendimento alcançam seus níveis mais elevados. Os 

conhecimentos e as habilidades são atingidos muito mais cedo na criança e, 

como consequência disso, muda a correlação entre a aprendizagem e o 

desenvolvimento intelectual; por sua vez, o desenvolvimento intelectual 

passa a ser concebido com um novo enfoque (GALPERIN, 1982, p. 16).  

 

A partir dessa ideia, o grande propósito de Galperin passou a ser a 

experimentação de um novo método de estudo da gênese dos processos cognoscitivos 

que, ao mesmo tempo, auxiliasse na criação do sistema completo de condições 

necessárias para a formação dos conhecimentos e das habilidades (pensamento teórico).  

O método criado passou a se chamar de “teoria da formação por etapas das ações 

mentais e dos conceitos”. Entre outras coisas, esse método procurava:  

a) tornar o processo de formação muito mais rápido e eficiente, e, como 

consequência, provar que era possível desenvolver o pensamento teórico entre os cinco 

e seis anos de vida da criança (bem antes do que supunham Piaget e Vigotski);  

b) superar o método funcional de dupla estimulação
23

 com a criação de um novo 

método, sem deixar por isso de levar em consideração alguns dos postulados teóricos de 

                                                           
23

 Em nenhum dos textos de Galperin relacionados com a teoria da formação por etapas das ações mentais 

e os conceitos a que se teve acesso se faz menção explícita ao método funcional de dupla estimulação de 

Vigotski, muito menos a suas prováveis limitações. Contudo, Nina F. Talízina, uma de suas principais 

colaboradoras, em um de seus trabalhos publicado em 1988 iria afirmar que Vigotski “compreendia como 

algo normal ‘o verbalismo’ na assimilação dos conceitos científicos, sua inutilidade para a orientação 

prática do aluno. Omitindo durante a análise do processo de assimilação a ação do sujeito, Vigotski não 

esclareceu o sistema individual do conceito como produto de uma atividade concreta do homem 

orientada aos objetos e fenômenos, cujos aspectos essenciais estão refletidos nestes conceitos” 

(TALÍZINA, 1988, p. 151). 



 

352 

 

Vigotski (as duas categorias de conceito estabelecidas, a correlação entre a 

aprendizagem e o desenvolvimento, o foco no estudo do processo de formação em lugar 

dos conceitos prontos, o movimento de ascensão do abstrato para o concreto, bem como 

o aspecto funcional no surgimento dos conceitos, isto é, o fato de que o conceito 

somente se forma num tipo de atividade encaminhada para a resolução de determinado 

problema);  

c) transformar a atividade e o problema intelectual concebido por Vigotski em 

uma atividade e numa tarefa de natureza prática e concreta orientada aos objetos e 

fenômenos;  

d) conceber o processo de formação dos conceitos na sua unidade inseparável 

com o processo de formação das ações mentais (a unidade indissolúvel entre o 

conhecimento e a habilidade no processo de sua formação), ideia ausente no método de 

Vigotski; 

e) estabelecer um conjunto de etapas ao longo do processo de criação do sistema 

de condições necessárias para a formação dos conceitos e ações mentais;  

f) focar o estudo da formação das ações mentais e dos conceitos naquilo que 

Galperin considera sua parte funcional mais importante para a realização da atividade, 

isto é, na orientação psicológica da mesma, tal e como fora colocado por A. V. 

Zaporozhets e bem diferente de como o considerava Piaget, que centrou seus estudos 

sobre a formação do pensamento na importância das operações lógicas.
24

 

O esforço por comprovar experimentalmente que era possível desenvolver o 

pensamento teórico, entre os cinco e seis anos de vida da criança, tinha um valor 

científico fundamental para a psicologia histórico-cultural da atividade e da didática 

desenvolvimental. Quanto mais cedo começasse a formação desta neoformação, mais 

cedo começaria também a formação de outras neoformações importantes no 

desenvolvimento integral dos sujeitos, dado que o pensamento teórico era tido como o 

conteúdo fundamental da atividade de estudo nos anos iniciais do nível primário (1º a 6º 

                                                           
24
“não podemos concordar com Piaget – escreveria Galperin - que a inteligência é um sistema de 

operações lógicas. Pensamos que seria correto dizer que a inteligência é um sistema de orientação em 

relação ao problema a ser resolvido; a inteligência não se identifica com as operações lógicas, apenas se 

realiza com sua ajuda” (GALPERIN, 1966, p. 2). 
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anos) de cuja assimilação dependeria a assimilação dos demais conteúdos 

(neoformações).
25

    

 

Considerações finais 

Os dados estatísticos apresentados recentemente por agências nacionais e 

estrangeiras confirmam que a situação da aprendizagem na escola básica brasileira é, no 

mínimo, desalentadora, precária e crônica. O principal problema que a educação escolar 

enfrenta no dia-a-dia tem a ver com a falta ou fragilidade da aprendizagem dos alunos.  

O problema da falta de aprendizagem, que só tende a crescer, parece estar 

associado à idealização de um modelo equivocado de escola e de aprendizagem no nível 

fundamental. Em lugar de servir para o desenvolvimento do pensamento teórico, que 

deve ser sua verdadeira vocação, tanto a escola quanto a aprendizagem, têm se 

destinado à formação do pensamento empírico cuja origem não surge nem se forma no 

contexto da atividade de estudo como atividade principal das crianças em idade escolar.  

O pensamento teórico age como conteúdo do processo de aprendizagem e, ao 

mesmo tempo, como meio e condição para a formação de outras funções mentais 

superiores que desse processo elas dependem, em uma autêntica relação dialética. Este 

tipo de pensamento está integrado por dois componentes fundamentais: os conceitos 

científicos e as ações mentais ou habilidades.  

O método de formação planejada por etapas das ações mentais foi considerado 

uma das vias possíveis para o desenvolvimento do pensamento teórico. P. Ya. Galperin 

(1957, 1959a, 1959b, 1965) criou o método, seus orientandos V. V. Davidov (1986) e 

Talízina (2001, 2000, 2009) melhoraram o mesmo reafirmando sua efetividade. O 

primeiro deles estabeleceu as etapas principais do método (etapa de formação da base 

orientadora da nova ação; etapa de formação da ação materializada, isto é, da ação que 

se apoia completamente - ou em parte - não em objetos originais, mas em sua 

representação; etapa de formação da ação na linguagem verbal externa, isto é, quando 

tais índices só se pronunciam em voz alta; etapa de formação da ação na linguagem 

                                                           
25

 Sobre o pensamento teórico como conteúdo fundamental da atividade de estudo e desta como atividade 

principal no ensino primário (1º a 6º ano) pode ser conferido em Davídov (1986). 
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verbal externa para si – em silêncio-; etapa de formação da ação no nível mental - 

linguagem verbal interna-, quando os índices do conceito são utilizados mentalmente, só 

para si. Talízina (2001), por sua vez, estabeleceu uma sexta etapa: motivação para a 

formação da ação. 

A formação planejada por etapas das ações mentais parte do pressuposto que o 

pensamento teórico se desenvolve sobre a base do processo simultâneo de apropriação 

dos conceitos científicos e habilidades a partir de uma lógica que vai do geral para o 

particular, do abstrato para o concreto, do interpsíquico para o intrapsíquico.  

A teoria da formação por etapas das ações mentais surgiu e se desenvolveu não 

como teoria da aprendizagem. Em princípio, é a teoria da formação ontogenética da 

atividade psíquica, mas, como a ontogenia do homem é, principalmente, o processo de 

assimilação da experiência acumulada pela humanidade (que sempre se realiza com a 

ajuda, em uma ou outra medida, de outras pessoas), essa teoria é também, ao mesmo 

tempo, uma teoria da aprendizagem e da assimilação (TALIZINA, 1988, p. 137). 

Como crítica poderia ser assinalada, em primeiro lugar, que o termo 

comunicação no interior da teoria ficou reduzido apenas ao plano de signo de mediação 

entre o sujeito e o objeto de aprendizagem. Em segundo, que a assimilação ou 

aprendizagem ficou limitada apenas aos aspectos cognitivos (conhecimentos, conceitos, 

habilidades), deixando fora os aspectos afetivos, sentimentais e emocionais. 
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Anexo I  

O quadro a seguir apresenta a lista completa dos trabalhos, organizados 

cronologicamente e com o nome dos autores com os quais Galperin escreveu alguns 

deles. Com destaque em itálico se assinalam os trabalhos completos até o momento 

resgatados.
26

 

Quadro 1 - Cronologia dos trabalhos publicados por Galperin sobre a teoria entre 1950 e 1980. 

Ano Título Outros autores 

1950 1-Desenvolvimento das pesquisas sobre a formação das ações mentais. ----- 

1954 2-Experiência do estudo da formação das ações mentais. ----- 

1955 3-Sobre a formação das imagens sensoriais e dos conceitos. ----- 

1956 4-Psicologia do pensamento e teoria acerca da formação por etapas das 

ações mentais. 

----- 

1957 5-A formação das imagens sensoriais e os conceitos. 

6-Acerca da linguagem interna. 

6-Ações mentais como base para a formação do pensamento e da imagem. 

8-A dependência em relação ao tipo de orientação da habilidade motora. 

9-Tipos de orientação na tarefa e a formação dos conceitos da gramática. 

10-Formação dos conceitos geométricos iniciais sobre a base da ação 

organizada dos alunos. 

----- 

 

----- 

----- 

 

N. S. Pantin 

 

A. N. Dubrpvina 

 

Nina F. Talízina 

 

1958 11-Sobre o problema da atenção. 

12-Dependência do hábito de movimento do tipo de orientação na tarefa. 

----- 

N. S. Pántin 

1959 13-Tipos de orientação e tipos de formação das ações e os conceitos. 

14-A formação dos conceitos e as ações mentais. 

----- 

 

----- 

1960 15-Análise psicológica da metodologia moderna do ensino dos conceitos 

matemáticos iniciais. 

16-Série fundamental de ações que conduzem à formação de conceitos 

matemáticos iniciais.  

17-Resultados da formação dos conceitos matemáticos iniciais. 

L. S. 

Gueórguiev 

 

L. S. 

Gueórguiev 

 

L. S. 

Gueórguiev 

1961 18-Processo de solução do problema e formação do objeto íntegro da ação.  L. F. Obújova 

1963 19-Os problemas da formação de conhecimentos e capacidades nos 

escolares e os novos métodos de ensino na escola. 

D. B. Elkonin e 

A. V. 
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 Resta conferir o conteúdo dos textos listados para saber se há repetições, sobretudo, naqueles 8 que 

foram publicados  em 2007 no livro intitulado Conferências de psicologia. Sabe-se que se trata de uma 

antologia que reúne trabalhos publicados anteriormente, pelo que alguns deles puderam ter sofrido apenas 

alterações em seus títulos. 
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Zaporozhets 

1964 20-O ensino programado e tarefas para aperfeiçoar radicalmente os 

métodos de ensino. 

21-Ensino programado dos hábitos de produção 

----- 

Z. A. Réshetova 

1965 22-A direção do processo de aprendizagem.  

23-Os principais resultados das pesquisas no problema “Formação das 

ações mentais e dos conceitos”.
27

 

24-Sobre as bases psicológicas do ensino programado. 

----- 

----- 

 

----- 

1966 25-O método de “cortes” e o método de formação por etapas no estudo do 

pensamento infantil.  

26-Sobre a doutrina da interiorização.  

----- 

----- 

1967 27-A formação de conceitos geométricos fundamentais e sua dependência 

sobre a participação dirigida dos alunos. 

Nina F. Talízina 

1969 28-A pesquisa do desenvolvimento intelectual da criança. 

29-Sobre o método de formação por etapas das ações intelectuais.
28

 

-----  

----- 

1972 30-Direção da atividade cognoscitiva dos escolares. Nina F. Talízina 

1974 31-A formação experimental da atenção. S. L. 

Kabilnítskaia 

1976 32-Introdução à psicologia.  ----- 

2007 33-A formação das ações mentais. A base orientadora da atividade.  

34-A doutrina da formação da atividade mental humana.  

35-O sistema de formação das ações mentais. 

36-Condições de formação das propriedades desejadas da ação. A escala 

da formação gradual. 

37-O processo de interiorização. Significado teórico e prático da doutrina 

formação gradual. 

38-Formação de ações mentais e conceitos como forma de divulgação dos 

mecanismos psicológicos reais de fenômenos mentais. 

39-A formação das imagens sensoriais.  

40-Formação de ações físicas. Educação de habilidades motoras. 

------  

 

------  

 

------ 

 

------ 

 

------  

 

------  
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 Esse texto é uma síntese de sua tese de doutorado em Psicologia defendida no mesmo ano. 
28

 O artigo em questão é uma versão resumida do texto titulado A pesquisa do desenvolvimento intelectual 

da criança (1969), publicado no mesmo ano por I. I. Iliasov e V. Ya. Liaudis na Antología de la 

psicología pedagógica y de las edades pela editora Pueblo y Educación, Habana, Cuba.   
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Resumo 

O texto tem como objeto a Aprendizagem Desenvolvimental da Atividade, o qual se 

aborda pelo ângulo da Didática. O objetivo é analisar as contribuições teóricas 

realizadas pelo sistema Galperin-Talizina a partir do estudo das condições e etapas na 

formação das ações mentais e conceitos tendo por base a obra mais importante 

produzida nesse período inicial por P. Ia. Galperin, em diálogo com sua principal 

colaboradora N. F. Talizina. Conclui-se que a teoria é uma das vias possíveis para o 

desenvolvimento do pensamento teórico (conceitos científicos e ações mentais). Suas 

etapas nessa fase inicial eram: 1) formação da base orientadora da nova ação; 2) ação 

materializada; 3) ação na linguagem verbal externa; 4) ação na linguagem verbal 

externa para si; 5) ação no nível mental. Conclui-se que essa foi uma das principais 

teorias psicológicas desenvolvidas no interior do enfoque histórico-cultural do período 

soviético voltada para análise da atividade cognitiva das crianças.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem desenvolvimental; Sistema Galperin-Talizina; Teoria 

da formação por etapas.  
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 Esse texto contou com o apoio da CAPES, CNPq e Fapemig. O texto foi elaborado como parte das 

atividades de pesquisa do GEPDI e sob a supervisão do professor doutor Roberto Valdés Puentes.  
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Introdução 

P. Ya. Galperin foi um dos principais colaboradores de Vigotski e desenvolveu 

toda uma teoria psicológica com foco na atividade orientadora (1976/1979).  Ele esteve 

inicialmente preocupado com a formação das ações mentais, o que fica demostrado em 

suas primeiras pesquisas (PUENTES; PUENTES; ARAÚJO, 2018). A partir das 

mesmas ampliou significativamente o campo do conhecimento científico sobre a 

problemática da formação das ações mentais e os conceitos. Desde o início advertiu que 

era na escola e, sobretudo, no interior dos processos de aprendizagem que se formavam 

os conceitos científicos. Ao mesmo tempo, comprovou que a questão da formação das 

imagens era o problema da formação das novas representações e conceitos no próprio 

processo escolar.  

Além disso, Galperin (1957) foi o primeiro em demonstrar a unidade inseparável 

entre a ação e o conceito no processo de sua formação, fato que escapara da percepção 

teórica de L. S. Vigotski, J. Piaget ede D. B. Elkonin (fundamentalmente no início de 

sua obra). Por intermédio dos experimentos, ficou comprovado que a formação de 

qualquer ação sempre conduzia, ao mesmo tempo, à formação da imagem de seu objeto 

e que as características dessa imagem eram, em grande medida, características da 

própria ação (GALPERIN, 1957).  

Alguns anos depois, Talízina (2009) esclareceria melhor a relação existente entre 

os conceitos e as ações mentais, ao conferir que o conhecimento, em lugar de ser 

contraposto às habilidades, deveria ser considerado seu componente. Provou também 

que o conceito não se assimila nem se conserva pelos estudantes à margem das 

habilidades ou ações mentais.  

Ficou assim estabelecido que a apropriação do conceito de um objeto sempre 

implica na execução de uma determinada ação encaminhada à “transformação” do 

próprio objeto. Junto com a transformação do objeto do conhecimento, o sujeito se 

transforma a si mesmo produzindo modificações significativas no seu desenvolvimento, 

seja no plano funcional (quantitativo) seja no evolutivo (formação de um nível 

psicofisiológico novo).  

O presente trabalho aborda especificamente as condições necessárias, bem como 

as etapas no processo de formação das ações mentais e conceitos.  
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Desenvolvimento 

I-Formação das ações mentais e dos conceitos: condições 

Uma vez esclarecido que o desenvolvimento do pensamento teórico se dá pela 

via da formação simultânea dos conceitos científicos e das ações mentais, cabia a 

Galperin identificar as condições que garantem o processo dessa formação. Em primeiro 

lugar, era preciso modificar, além do conteúdo de aprendizagem, os métodos de 

organização do processo. De acordo com Galperin (1957, 1957a), os métodos de 

aprendizagem mais adequados deviam ser aqueles que colocam o aluno em uma 

atividade específica de aprendizagem localizada na sua zona de desenvolvimento 

possível (VIGOTSKI, 2007). Esses métodos deviam favorecer o processo de 

assimilação, pela via da resolução de problemas, dos conteúdos que estão na base dos 

conceitos científicos e das ações mentais sobre os quais se produz o pensamento teórico.   

O processo de assimilação dos conhecimentos que levam à formação dos 

conceitos científicos e das ações mentais se sustenta na teoria cultural-histórica da 

psicologia, na teoria da atividade e, em especial, na teoria da interiorização ou da 

apropriação. O idealizador e principal representante da teoria da apropriação é A. N. 

Leontiev, que desenvolveu várias das proposições de Vigotski a esse respeito. O 

processo de apropriação dos objetos ou dos fenômenos que são o produto do 

desenvolvimento histórico, segundo Leontiev (1978), exige que seja executada em 

relação a eles uma atividade que reproduza, pela sua forma, os traços essenciais da 

atividade encarnada, acumulada no objeto. O homem não nasce dotado geneticamente 

das aquisições históricas da humanidade resultantes do desenvolvimento das gerações 

humanas precedentes. As mesmas não são incorporadas nele nem nas suas disposições 

naturais, pelo contrário, estão no mundo que o rodeia e nas grandes obras da cultura 

humana. Só apropriando-se delas ao longo de sua vida, o homem se torna humano.  

O próprio conceito de apropriação (prisvoenie) expressa as relações essenciais 

entre a experiência individual e a experiência social. O mesmo constitui o processo que 

leva o indivíduo à reprodução, em sua própria atividade, das capacidades humanas 

formadas historicamente.  
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Com base nessa ideia, as funções psíquicas especificamente humanas têm seu 

processo de origem e estabelecimento decorrentes da interiorização da atividade, que se 

transforma em atividade interna mediante a atividade desse sujeito nas suas interações 

com os outros e com a natureza. Dessa maneira, nas relações que se estabelecem em 

diferentes contextos sociais, os seres humanos se apropriam dos conhecimentos 

acumulados anteriormente pelas gerações que o precederam, não somente os científicos 

(elaborados com base em teorias) até o momento destacados, mas também cotidianos 

(construídos e adquiridos empiricamente). Esses últimos (os conceitos espontâneos ou 

cotidianos) são aprendidos pela experiência sensorial, apoiam-se na observação, na 

representação e surgem como resultado de dois tipos de abstrações diferentes; a 

primeira, a partir de generalizações e classificações que têm como base os aspectos 

aparentes e, portanto, não essenciais dos objetos ou fenômenos; a segunda, aquelas que 

levam em consideração todos ou alguns dos elementos essenciais que caracterizam o 

objeto, bem como as relações que se dão na estrutura de sua definição, mas sem tomar 

consciência disso.  

Os conceitos científicos, por sua vez, incluem a observação, mas se apoiam, 

sobretudo, na ação cognoscitiva que descobre as conexões internas, essenciais e 

contraditórias como fonte dos fenômenos observados e é parte de um sistema complexo 

de inter-relações conscientes, expressos em princípios, leis e generalizações.  

Os conceitos só se assimilam pela via das condições de sua origem, pois não se 

transmitem enquanto conhecimento pronto. Os mesmos não podem ser transferidos aos 

alunos na forma acabada; pelo contrário, cabe aos estudantes obtê-los interagindo com 

os objetos relacionados a esses conceitos, os quais se encontram na sociedade na forma 

de cultura (TALÍZINA, 2001). O processo de assimilação desse sistema sempre se dá 

com ajuda dos professores agindo na zona de desenvolvimento possível, com base na 

resolução de problemas de complexidade adequada à capacidade dos estudantes.  

Nessa perspectiva, assimilar ou aprender exige do aluno a realização na escola 

de um tipo específico de atividade de apropriação dos conceitos científicos e das ações 

mentais num processo similar, mas não idêntico, ao que a sociedade precisou efetuar 

para produzir esses conceitos. Em outras palavras, o estudante deverá desenvolver o 

pensamento teórico aprendendo conceitos e ações no processo de formação e 
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constituição de sua ontogênese pela reprodução do processo de formação da filogênese 

da sociedade, só que no sentido contrário. A sociedade produz a sua filogênese indo do 

concreto para o abstrato, do particular para o geral; enquanto que o estudante deverá 

produzir sua ontogênese indo do abstrato para o concreto, do geral para particular. Isso 

só pode ser feito porque os conceitos dos quais os alunos deverão apropriar-se estão 

prontos na sociedade e só pode ser feito na escola porque exige condições didáticas 

especiais relacionadas aos conteúdos, bem como às formas (métodos) e condições de 

sua apropriação. 

Os conceitos de assimilação, reprodução e apropriação elaborados por Leontiev, 

com base em algumas das teses de um Vigotski mais objetivista e afinado com a ideia 

do reflexo, da atividade prática, da interiorização e da mediação semiótica, levaram a 

maioria dos representantes da teoria da atividade a desconsiderarem uma das propostas 

vigotskiana mais originais e importantes sobre a formação dos conceitos científicos. Isto 

é, aquela na qual Vigotski afirma, na crítica aos postulados de Piaget sobre a formação 

dos conceitos não espontâneos, que a criança, ao assimilar o conceito não só o 

reelabora, mas, durante essa reelaboração, confere ao mesmo as características 

específicas de seu próprio pensamento (VIGOTSKI, 1934/2007, p. 279). Em lugar 

disso, prevaleceu a ideia vigotskiana da psique como uma “cópia do social”.
30

 

 

Formação das ações mentais e dos conceitos: Etapas  

A teoria de Leontiev (1972), sobre a assimilação, é capaz de caracterizar o 

processo pelo seu resultado final em comparação com o estado inicial, mas não explica 

como o mesmo acontece do ponto de vista interno nem revela seu conteúdo. Galperin 

(1957a, 1957b, 1959a, 1959b), com base nas ideias de Leontiev, ocupar-se-ia de fazer 

isso ao longo de numerosas pesquisas realizadas em conjunto com orientandos e 

colaboradores, que levariam a criação da teoria da formação por etapas das ações 

mentais e conceitos, a partir do estudo da gênese da formação cognitiva da criança, para 

a análise da formação no processo de aprendizagem escolar das novas representações e 
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 Há uma citação de Vigotski onde essa ideia fica clara: “Modificando a conhecida tese de Marx, 

poderíamos afirmar que a natureza psíquica do homem vem a ser um conjunto de relações sociais 

trasladadas ao interior e convertidas em funções da personalidade e em formas de sua estrutura...” 

(VIGOTSKI, 1931/1995, p. 162).  
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os conceitos, bem como das ações necessárias para sua assimilação em sua relação 

recíproca.  

Galperin também procurou explicar, além da ação sobre a qual tem lugar a 

formação do novo conceito, as formas nas quais transcorre essa ação, os componentes 

do conceito sobre as quais a ação pode orientar-se e a variedade do material ao que se 

aplicará a ação. Ao estudar as formas nas quais transcorre a ação foi melhorando, 

ampliando e aperfeiçoando sua visão sobre os diferentes momentos funcionais de 

interiorização da mesma.  Galperin, entre 1957 e 1965, elaborou quatro propostas 

diferentes de etapas no processo de assimilação ou aprendizagem,
31

 duas delas no 

primeiro ano. A primeira estava composta por apenas três etapas: 1) ação materializada 

- diz respeito à etapa da ação que se apoia completamente ou em parte não nos objetos 

originais, mas em sua representação-; 2) ação na linguagem falada - quando os 

componentes que integram o conceito apenas são pronunciados em voz alta-; 3) ação no 

nível mental – quando os índices ou componentes do conceito se utilizam mentalmente, 

só para si (GALPERIN, 1957a/2011, p. 67).  

A segunda amplia para cinco, o número de etapas e introduz ligeiras 

modificações nos nomes das mesmas para adequá-las a seu conteúdo: 1) criação do 

projeto da ação – trata-se da base orientadora com a qual o estudante depois se guia 

para efetuar a ação-; 2) criação da forma material (ou materializada) da ação – trata-se 

da primeira forma real no aluno-; 3) linguagem em voz alta – a ação se separa das coisas 

ou de suas imagens materiais e passa ao plano da linguagem- 4) conversação para si – 

aqui a conversação ainda é imprecisa em seus componentes verbais e conceituais-; 5) 

processo interno – a ação se transforma em um processo automático e, em 

consequência, em sua parte verbal precisamente se distancia da consciência, 

convertendo-se o processo verbal em um processo oculto (GALPERIN, 1957b/2011, p. 

94).  

                                                           
31

 Em Galperin existe um signo de igualdade entre os termos assimilação e aprendizagem, isto é,  “toda 

atividade cujo resultado é a formação de novos conhecimentos e habilidades em quem a executa, a 

incorporação de novas qualidades aos conhecimentos e as habilidades que já se possuem” (GALPERIN, 

1965/2011, p. 113).      
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Nesse segundo estudo introduz um elemento novo que denominou de “base 

orientadora da atividade”, que passaria depois a ser a instância reitora ou principal de 

sua teoria e da que basicamente iria depender a qualidade da execução da ação. Além 

disso, dividiu a etapa da ação da linguagem falada em duas: fala em voz alta e fala para 

si. 

Na terceira diminuiu de cinco para quatro, o número de etapas que integram o 

processo de assimilação: 1) formação da base orientadora da nova ação; 2) formação 

do aspecto material da ação; 3) formação do aspecto linguístico; 4) formação da ação 

como ato mental (GALPERIN, 1959a/2011, p 81). Aqui volta à ideia inicial de juntar 

em uma única etapa (a formação do aspecto linguístico), de fala em voz alta e de fala 

para si. Nesse texto é onde melhor e com mais riqueza de detalhes Galperin explica o 

conteúdo de cada uma das etapas propostas. Nomeou com o termo de parâmetros da 

ação as etapas ou linhas de mudanças da ação durante o processo de sua assimilação. A 

partir daí passou a descrever a maneira como se apresenta o processo de formação da 

ação. Vejamos: 

1)-Formação da base orientadora da ação: Esta etapa começa com a indicação e 

explicação da nova ação que deverá ser aprendida. Com isso, o escolar forma uma 

representação não só do próprio conteúdo da ação e de seu produto, mas também 

daquilo que pode servir de apoio para sua correta execução. A representação antecipada 

da tarefa, assim como o sistema de orientadores, que é necessária para seu 

cumprimento, forma o plano da futura ação, a base para sua direção. O plano da ação 

não é ainda a própria ação e sua representação não é ainda, em modo algum, a ação. 

Entretanto, se o aluno dispõe do plano e utiliza as habilidades prévias pode, por partes, 

cumprir a nova ação perfeitamente sem contar com a habilidade para tal ação. Esta nova 

ação ainda deve ser adquirida e com o esforço de adquiri-la dá inicio a segunda etapa.  

2)-Formação do aspecto material da ação: A primeira forma da ação inicial é 

necessariamente material ou, na impossibilidade, materializada (nos casos em que os 

objetos da ação são originalmente inacessíveis ou difíceis para a aprendizagem, e 

também para todas as ações de uma ordem superior). Na forma materializada da ação 

deve ser utilizada uma representação dos objetos e, por isso mesmo, uma representação 
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das ações que se realizam com eles. Em tais representações se produzem exatamente as 

propriedades essenciais e as relações materiais e suas mudanças sucessivas.  

Durante essa etapa, o estudante assimila ademais da tarefa, e em conjunto com 

ela, o método pelo qual enfrentar a mesma através das ações mentais. Além disso, 

quando o novo material não requer de novos métodos porque é suficiente operar com os 

já formados anteriormente, a assimilação desse novo material pode ser realizada de 

imediato no plano da ação mental. Sendo assim, o que importa é identificar se a 

assimilação do novo conteúdo sempre deve começar a partir de um nível material ou 

materializado e, isto, é resolvido em correspondência com as ações que demanda no 

novo material. Quando a assimilação representa uma nova ação ou requer para si uma 

nova ação (ou pelo menos uma ação que deve ser aplicada de uma maneira nova, ainda 

quando aquela não seja nova), esse processo deve ser realizado em um nível material ou 

materializado. 

Aqui, a ação se reflete na consciência e é social do ponto de vista objetivo, mas 

se apoia na presença dos objetos e só conjuntamente com eles entra na consciência. 

3)-Formação do aspecto linguístico: Nessa etapa, a ação passa a ser um relato 

relacionado com a ação sem nenhum tipo de execução material e sem a necessidade de 

que participem diretamente nela os objetos. No inicio, essa ação se estrutura como um 

reflexo verbal exato da ação realizada com o objeto à qual o sujeito faz referência o 

tempo todo e se esforça em “representa-la”. Mais tarde, a “representação” dos objetos é 

cada vez mais débil e o significado das palavras com as que se expressa a ação se 

compreende cada vez de maneira mais direta. 

Nessa etapa, produzem-se três mudanças importantes. Primeiro, a ação verbal se 

estrutura não apenas como um reflexo real da ação realizada com o objeto, mas também 

como uma comunicação da mesma, subordinada às exigências da compreensão e ao 

sentido específico que deve ter para as outras pessoas e, por consequência, como um 

fenômeno da consciência social. Aqui, o conteúdo da ação com os objetos é levado em 

consideração, mas essa ação se executa no plano da linguagem cujo conteúdo tem para 

todas as pessoas um significado único e, por tanto, objetivo. Segundo o conceito se 

constitui na base da ação eliminando a limitante principal da ação com as coisas. A ação 

que se reflete na linguagem adquire uma nova natureza e, em virtude disso, atinge novas 
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possibilidades. Terceiro, a mudança consiste no fato de que após ter ficado assimilada a 

forma verbal, a mesma passa novamente a ser submetida a uma redução consecutiva até 

transforma-se em “ação por fórmula”. Quando essa ação é bem aprendida, o conteúdo 

da ação com o objeto se torna consciente e a execução deixa de ser necessária. 

4)-Formação da ação como ato mental: Esta última etapa começa desde o momento em 

que a ação, na forma verbal abreviada, começa a executar-se “para si”. As condições da 

ação mudam no essencial, pois a tarefa de comunicação passa a ser substituída pela 

tarefa da reflexão e a “fala para si” se converte num meio não de transmissão do 

pensamento ao outro, mas a transformação do mesmo objeto para uma melhor análise. 

Trata-se do pensamento enquanto conteúdo mental e não de seu aspecto sonoro, de 

maneira que a atenção passa ao conteúdo do conceito enquanto o aspecto sonoro da 

formulação verbal se reduz na medida do possível. A ação intelectual nessa etapa passa 

a representar um ato de “pensamento puro” que surge automaticamente, dirigido pela 

tarefa e acompanhado por uma consciência indefinida acerca de seu sentido. 

É possível perceber que, ao longo do processo de formação da ação, a mesma 

tem sofrido uma série de reduções. Por trás de cada uma dessas reduções está seu 

conteúdo abreviado que só em conjunto com este, a parte que se conserva, adquire um 

significado. Todo esse sistema integra a base da ação intelectual e só conjuntamente 

com ele se fazem evidentes seu conteúdo real e sua falta de sentido aparente 

(GALPERIN, 1959a/2011). 

Galperin (1965/2011) voltou à ideia das cinco etapas: 1) Familiarização; 2) 

Formação da ação com objetos materiais, suas representações ou designações escritas 

(objetos materializados); 3) Execução da ação através das operações; 4) Formação na 

linguagem externa para si; 5) Fala interna sui generis (a ação se abrevia rapidamente 

e se automatiza) (GALPERIN, 1965/2011, p. 115-117).  

Segundo Galperin, todos os processos e fenômenos psicológicos se formam a 

partir desse esquema único que revela em essência o próprio processo de assimilação. A 

formação por etapas com a execução da ação em cada um dos níveis revelados, segundo 

os parâmetros das operações, de generalização e assimilação constitui condição 

indispensável para dirigir o processo de estudo. A execução com operações materiais e 

com a linguagem oral, bem como com a linguagem externa para si, permite dirigir a 
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execução da ação nesses níveis fundamentais de sua formação e, por tanto, sua 

transformação em habilidade.  

A execução da ação em forma ampliada com sua generalização simultânea 

garante a possibilidade de destacar as relações essenciais da tarefa, a orientação na 

direção das mesmas e, por conseguinte, o caráter reflexivo da ação. A exercitação dessa 

ação reflexiva na linguagem oral sem objetos, na linguagem que responde às exigências 

de plenitude e precisão, necessárias para sua compreensão, assegura o caráter consciente 

da ação. A regulação da medida de assimilação permite prever a automatização das 

formas intermediárias da ação e conseguir a automatização desejada para sua forma 

final. 

Apesar da inconsistência aparente em Galperin, em relação com o número de 

etapas que deveriam compor o processo de assimilação dos conceitos e ações, fica claro, 

em primeiro lugar, que o mesmo passa por uma série de momentos importantes. Em 

segundo, que cada um desses momentos se diferencia qualitativamente do outro. 

Terceiro, que a assimilação da atividade planejada e dos conhecimentos que esta inclui 

só pode ser exitosa quando o estudante passa gradualmente por todas as etapas 

necessárias do processo de assimilação. Quarto, que só a parte nova da ação deve passar 

por cada um dos momentos mencionados, pois aquelas que foram assimiladas em uma 

experiência anterior podem executar-se no nível das habilidades já adquiridas. Quinto, 

que a nova parte da ação está integrada pelos componentes do novo conceito e sua 

assimilação deve acontecer por etapas. Sexto, que a formação de uma imagem ou de um 

conceito se dá sobre a base da ação mental correspondente, pois “o principal vínculo 

existente entre a imagem e a ação consiste em que esta ação sempre se realiza com um 

objeto, o qual se reflete, se compreende nessa ação” (GALPERIN, 1965/2011, p. 86).  

Essas foram as diferentes elaborações de Galperin em relação com as etapas do 

processo de formação das ações mentais e conceitos. Entretanto, os momentos 

funcionais mais conhecidos no Brasil do processo de assimilação cognitiva da criança 

foram àqueles divulgados por Núñez (1998, 2009).  As etapas são as seguintes: 1) 

Motivacional; 2) Estabelecimento do esquema da base orientadora da ação (B.O.A); 3) 

Formação da ação no plano material ou materializado; 3) Formação da ação no plano 

da linguagem externa; 5) Mental (NÚÑEZ, 1998, p. 99).   
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Núñez (1998) atribui a Galperin a autoria dessas etapas. Entretanto, em nenhum 

dos trabalhos de Galperin a que se faz referência, há um agrupamento das etapas 

exatamente dessa maneira. Aliás, em nenhuma das propostas de Galperin identificadas, 

por nós ou por Núñez, a motivação é considerada uma das etapas do processo de 

assimilação cognitiva. Por outro lado, Galperin (1965/2011) reconheceu que o esquema 

das etapas por ele elaborado tinha duas deficiências reais; uma delas estava relacionada 

justamente com a ausência do aspecto motivacional. Ele escreveu que “atualmente este 

esquema tem duas deficiências reais: não contempla os aspectos da motivação nem as 

tarefas do desenvolvimento do pensamento criativo; esses problemas constituem o 

objeto de investigações posteriores” (GALPERIN, 1965/2011, p. 118). 

Esse texto de Galperin é de 1965. Talvez tenha elaborado uma nova tipologia 

das etapas em algum texto posterior a essa data e a mesma tenha a ver com aquela que 

Núñez lhe atribui. Entretanto, isso não é feito no seu trabalho de 1969, titulado “A 

investigação do desenvolvimento intelectual da criança”. Nesse texto também não 

retoma as questões de motivação e criatividade levantadas anteriormente. 

A tipologia que Núñez menciona é muito similar àquela elaborada e divulgada 

posteriormente por N. F. Talízina (1988, 2000, 2009), mas também não é a mesma. É 

mais bem um misto das várias classificações formuladas por Galperin ao longo dos anos 

e das etapas do processo de assimilação propostas depois por Talizina. De qualquer 

maneira, essa imprecisão é reparada em texto posterior (NÚNEZ; OLIVEIRA, 2015), 

em que faz referência àquelas etapas fundamentais para a assimilação dos conceitos 

elaboradas por Galperin em 1965.  

Galperin (1959a/2011), ademais de estabelecer as diferentes etapas no processo 

de formação dos conceitos até agora analisadas, precisou também as três direções 

fundamentais de mudanças pelas que passa à ação ao longo desse próprio processo. 

Segundo ele, a ação passa pela generalização, abreviação e assimilação. A assimilação, 

especificamente, permite resolver dentro da teoria o problema relacionado com a 

necessidade de apropriação do novo conceito no próprio processo de sua aplicação.  

Segundo as pesquisas efetuadas por Galperin (1957), em conjunto com 

colaboradores e seguidores, foi possível comprovar que a formação do conceito se dá 

num processo inverso ao que comumente é seguido da escola. Nas escolas, os alunos 
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primeiro se apropriam do conceito e depois o aplicam na resolução de situações 

determinadas. Entretanto, o procedimento certo, segundo Galperin, é aquele que 

concebe a assimilação do conceito, e todo tipo de aprendizagem em relação com ele, só 

depois de sua aplicação. 

A ausência de assimilação e de aprendizagem no inicio da atividade passa a ser 

resolvida com a introdução, no começo (depois da aplicação do conceito), dos 

componentes do conceito na forma de anotações em uma ficha. Uma vez que a 

assimilação tem lugar só na ação, então são incluídos na estrutura do conceito apenas 

aqueles componentes que se utilizam na ação (GALPERIN, 1957, p. 68). 

O trabalho de Galperin (1957) procurava convencer os pares sobre a efetividade 

do método tanto para tornar muito mais fácil o processo de assimilação e generalização 

do conceito, bem como para lograr que o mesmo acontecesse de maneira consciente.   O 

método não só se limita à formação da habilidade prática pura (capacidade de 

determinar a presença ou ausência do fenômeno correspondente), mas também à 

possibilidade de explicar isso corretamente, daí seu caráter consciente.  

O aspecto consciente do processo pode ser considerado um elemento a mais de 

natureza positiva, no interior da teoria de Galperin, em relação com outras teorias de 

assimilação cognitiva. Os alunos não só se apropriam dos conteúdos, da estrutura do 

conceito e da habilidade mental, mas também do método pela via do qual esses 

conteúdos e estruturas são assimilados. Isso favorece o processo de generalização 

porque permite que os conceitos e ações sejam aplicados durante a formulação e 

resolução de novas tarefas de estudo da mesma espécie. 

Outro aspecto importante da teoria da formação por etapas tem a ver com o fato 

de que a assimilação dos conceitos e ações mentais se dá no processo de ascensão que 

vai do abstrato para o concreto, do geral para o particular. Essa ideia não está 

explicitada em nenhum dos trabalhos de Galperin até agora consultados e talvez essa 

seja a razão pela qual alguns didatas desenvolvimentais do nível e da qualidade de 

Zilberstein (2014) tenham chegado a considerar que sua proposta de aprendizagem 

segue a lógica do “concreto (material), ao abstrato (mental), formando-se neste (aluno) 

a imagem ideal dos conteúdos incluídos na realidade que estuda” (ZILBERSTEIN, 

2014, p. 5). 
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Entretanto, a tese do movimento do abstrato para o concreto no interior da teoria 

do conhecimento marxista, está presente de maneira clara em todos os representantes da 

tradição da psicologia cultural-histórica que precedem a Galperin, tais como Vigotski e 

Leontiev, bem como naqueles que lhe sucederam e que foram seus principais 

colaboradores, orientandos e seguidores, em especial, N. F. Talizina e V. V. Davidov.  

Essa tese também está, ainda que de maneira implícita, na própria teoria da 

gênese dos processos cognitivos na criança elaborada e proposta por Galperin. A sua 

ideia de etapas no processo de assimilação não se inicia na atividade material ou 

materializada, mas na base orientadora da atividade que tem lugar justamente no plano 

abstrato, enquanto imagem ideal dos objetivos, das operações e do produto final ou 

resultado da ação com os objetos de aprendizagem antes mesmo da execução da 

atividade objetal.  

 

Considerações finais 

A teoria de Galperin sobre a formação por etapas das ações mentais e conceitos 

foi elaborada sobre a base do enfoque cultural-histórico da psicologia. Para o autor, a 

condição fundamental para o desenvolvimento das funções mentais era a existência de 

um tipo específico de atividade objetal que levaria à apropriação, aquisição, assimilação 

ou interiorização dos conhecimentos científicos.  

De acordo com Galperin, os conceitos científicos só se formavam pela via das 

condições de sua origem. Com outras palavras, os conceitos não podiam ser assimilados 

de maneira pronta, era preciso um processo de reprodução da história do conceito num 

movimento de ascensão do abstrato para o concreto resolvendo problemas teóricos com 

a ajuda do professor que eram elaborados na zona de desenvolvimento possível da 

criança. 

Galperin elaborou quatro propostas diferentes sobre as etapas principais no 

processo de desenvolvimento das ações mentais e conceitos. A terceira (GALPERIN, 

1959a/2011, p 81) é a mais detalhada de todas (Formação da base orientadora da nova 

ação; Formação do aspecto material da ação; Formação do aspecto linguístico; 

Formação da ação como ato mental). Aqui introduz pela primeira vez o que considerou 

o aspecto mais importante de sua teoria: a base orientadora da atividade. 
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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo geral analisar a relação da Extensão Universitária e a 

Formação Inicial e Continuada de Professores. Tomando como base o conceito de 

extensão universitária, analisamos se a prática extensionista proporcionada por esta 

vivência realmente tem algum impacto nesta formação, produzindo novos 

conhecimentos. Ao longo deste trabalho, entendemos que a escola de educação básica 

torna-se um espaço de muito interesse para projetos de extensão com impactos em 

diferentes dimensões, como no processo de ensino aprendizagem, na gestão e na 

formação de professores. Metodologicamente, esta pesquisa caracteriza-se pelo enfoque 

qualitativo, sendo do tipo social e descritiva. Ao final do trabalho, não foi possível 

responder integralmente às indagações referentes ao impacto da extensão sobre a 

formação inicial e continuada, mas indícios de que esta reposta é positiva foram 

encontrados a partir da análise da nossa revisão bibliográfica. Esperamos que este 

estudo possa colaborar com a formação dos profissionais envolvidos nos projetos de 

extensão universitária voltados para a formação inicial de continuada de professores, 

colaborando não somente coma a sua formação técnica, mas também na sua percepção 

crítica frente aos anseios e demandas da sociedade, entendendo ser esta, a função 

precípua de uma universidade pública.  

 

Palavras-chave: Extensão Universitária; Formação de Professores; UFU. 

 

Certamente, uma das principais características das Instituições Públicas de 

Ensino Superior é o investimento na formação docente. Por diversos mecanismos, os 

docentes são instados à formação no âmbito da pós-graduação – latu e strictu senso – 
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mas também na participação em eventos científicos, projetos de pesquisa, entre muitas 

formas presentes nessas instituições.  

Reconhecidamente, o ofício docente constitui-se como uma das profissões mais 

estratégicas para o desenvolvimento social e econômico de um país, pois, segundo 

Gatti, 

além da importância econômica, o trabalho dos professores também tem 

papel central do ponto de vista político e cultural. O ensino escolar há mais 

de dois séculos constitui a forma dominante de socialização e de formação 

nas sociedades modernas e continua se expandindo. (GATTI 2009, p. 15) 
 

Historicamente, a Lei nº 4024 de 1961 fixou as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, estabelecendo que quem possuísse a formação ginasial e tivesse uma 

preparação pedagógica, receberia o diploma de Regente de Ensino Primário, podendo 

atuar como professor no ensino primário. Em 1996 a Lei nº 9.394, vigente até a 

atualidade, estabeleceu as novas diretrizes da educação nacional, trazendo em seu artigo 

62 que:  

a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima 

para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros 

anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 

normal. (BRASIL,1961). 
 

Estabeleceu, ainda, que a União, Estado, Distrito Federal e Municípios atuem em 

regime de colaboração, promovendo a capacitação e formação inicial e continuada dos 

profissionais do magistério, adotando mecanismos que facilitem o acesso e a 

permanência em cursos de formação de nível superior. 

Para Rodrigues (2014, p. 30), no período de 2003 a 2012, a educação, enquanto 

política, passou por mudanças consideráveis marcando a sociedade brasileira, pois 

iniciativas foram tomadas para ampliar e assegurar o direito à educação, tanto no que se 

refere à educação básica, quanto no que diz respeito à educação superior.  

Quanto ao desenvolvimento das ações referentes à Extensão Universitária, esse 

inicia-se no Brasil no início do século XX, sendo concomitante à criação do ensino 

superior no país. Suas primeiras manifestações ocorreram nos cursos e conferências 

realizadas na antiga Universidade de São Paulo, em 1911, e nas prestações de serviço da 

Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa. (Forproex 1987). 
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Alguns movimentos foram fundamentais nesta busca de afirmação da extensão 

universitária. No final da década 1950, a União Nacional dos Estudantes (UNE), por 

meio de seus estudantes, promoveu movimentos políticos e culturais, que tiveram um 

papel fundamental na formação de lideranças e na extensão. Mais adiante, no final dos 

anos de 1980, o setor comprometido com as classes populares fortaleceu-se, abrindo o 

pensar de uma nova universidade, passando a se pensar em uma extensão articulada ao 

ensino, dentro do espaço acadêmico. 

O Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão Universitária (Forproex) foi 

criado durante o I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras, realizado em 1987, apresentando-se como um marco 

importantíssimo para expansão da extensão universitária. O Fórum configurou-se como 

um espaço permanente de discussões e durante este encontro foi pactuado um novo 

conceito de extensão: 

 

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que 

articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre Universidade e Sociedade. A Extensão é uma via de 

mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que 

encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da praxis de um 

conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes 

trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido 

àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes 

sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequências a produção do 

conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a 

democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 

comunidade na atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora deste 

processo dialético de teoria/ prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar 

que favorece a visão integrada do social. (FORPROEX, 1987, p.11). 
 

Porém, foi na Constituição de 1988 que a extensão ganhou força e visibilidade ao 

ser, pelo menos no âmbito da lei, equiparada ao ensino e à pesquisa, na medida em que 

foi considerada como saber indissociável para a formação profissional e cidadã do 

estudante. Assim, todo o movimento anterior que vinha se desenvolvendo por meio do 

Forproex, ao encontrar respaldo na Constituição Cidadã, reafirmou a indissociabilidade 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão, ao mesmo tempo em que, em seu Artigo 213 §2°, 

garantiu também o financiamento dessas atividades pelo Poder Público. 
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Outra garantia constitucional importante foi a autonomia universitária, permitindo 

que as instituições estabelecessem as condições necessárias à formação desenvolvida, 

levando em consideração as especificidades locais e regionais. Entretanto, ainda que se 

atue dentro da autonomia universitária, é fundamental o estabelecimento de princípios de 

diretrizes que funcionem como norteadores do fazer educacional e, nesse caso, 

especificamente, do fazer universitário. Foi a partir dessa necessidade que o conjunto de 

universidades reunidas no Forproex assumiu o desafio da construção de um documento 

norteador geral e nacional, surgindo assim, o Plano Nacional de Extensão Universitária 

(PNExt). Conforme PNExt (2000/2001, p.4): 

 

[...] a produção do conhecimento, via extensão, se faria na troca de saberes 

sistematizados, acadêmico e popular, tendo como consequência a 

democratização do conhecimento, a participação efetiva da comunidade na 

atuação da universidade e uma produção resultante do confronto com a 

realidade (PNExt 2000/2001). 
 

A ideia do plano não foi retirar a autonomia das universidades sobre a decisão dos 

programas de extensão, mas sim, apresentar propostas baseadas em valores reconhecidos 

a partir de um amplo e aberto debate. A partir da criação do PNExt, o desenvolvimento 

acerca da concepção e fazer extensionista foi significativo, alcançando outros 

instrumentos normativos legais, como por exemplo sua inserção no Plano Nacional de 

Educação (PNE) 2001- 2011.  

A Política Nacional e Extensão Universitária (Forproex 2012), construída de 

forma participativa a partir do Forproex e das universidades, trouxe diretrizes que devem 

orientar as ações extencionistas, a interação dialógica, a interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade, a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, o impacto na 

formação do estudante e o impacto e transformação social. Apesar de não ter se 

configurado efetivamente como uma política com diretrizes com força vinculatória, tendo 

em vista não ter sido deliberada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), sua 

deliberação foi um marco para a extensão universitária.   

Todavia, outro movimento importante de encontro entre a formação de 

professores e a extensão universitária foi o Programa Nacional de Formação Continuada 

de Professores da Educação Básica do Ministério da Educação, especialmente a partir dos 
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anos de 2012 quando o MEC iniciou um interessante processo de organização da política 

de formação e execução da formação de professores. Inicialmente, fê-lo indicando tratar-

se de um processo permanente, daí a ideia de formação continuada, considerando que a 

formação é um processo contínuo, constante e inerente à própria formação docente. Se tal 

concepção já perpassava muitas instituições formadoras, ao ser assumida como um dos 

pressupostos de constituição da Política de Formação Docente, essa pavimentou o 

caminho para a efetivação da indissociabilidade com a extensão.  

Isso porque a ideia que construiu no processo foi que a formação efetiva do 

professor se daria pela reflexão de sua própria prática em diálogo com o conhecimento 

teórico, também fomentado nesses espaços. Logo, a produção teórica norteadora dos 

cursos necessitou inserir-se em si mesma os desafios presentes na educação básica. E, 

ainda, construir os espaços, as “lacunas” que se preencheriam no e com o diálogo com o 

saber prático-profissional dos professores da educação básica.  

Outro efeito interessante foi sobre a (re)definição dos cursos de formação ofertado 

pelas Universidades. O conjunto de cursos produzidos para serem ofertados partiu de 

amplo diagnóstico produzido pelo MEC em consulta direta e individual aos professores 

da educação básica, que indicavam temáticas nas quais teriam interesse em verem 

desenvolvidas e ofertadas como cursos de formação continuada.  

Ainda que esse processo possa não ter alcançado todos os seus objetivos e tenha 

enfrentado dificuldades não previstas, pois, afinal, tratou-se de uma organização nacional 

da formação de professores no contexto de um país com dimensões continentais e tão 

diverso como o Brasil, quanto à extensão teve um efeito bastante rico e significativo. Isto 

porque, para que funcionasse, as Universidades Formadoras, caso da UFU, foram 

instadas a organização um comitê interno da formação básica, sendo obrigatório o 

diálogo entre as pró-reitorias de ensino, de pesquisa e extensão. Tal formato, 

progressivamente, contribuiu significativamente para o diálogo, especialmente entre o 

ensino e extensão, de modo que os projetos gestados nas universidades inseriram, 

progressivamente, em algumas de maneira mais ou menos acentuada, a interação 

dialógica entre saberes. No caso da UFU, a interação se dava na contínua reconstrução 

dos saberes que, quase que simultaneamente, alimentavam-se dos saberes diferentes que 

se colocavam para o diálogo. 
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Assim, embora muitos dos cursos ofertados pela UFU tenham sido cursos de 

especialização – decisão que dialogou com a demanda de professores da educação de 

Uberlândia e região – esses incluíram em seus procedimentos metodológicos e objetivos 

os preceitos da extensão universitária, especialmente quanto à interação dialógica dos 

saberes e sua retroalimentação, pois para Freire (2011, p 24): 

 

É preciso, sobretudo, e aí vai um destes saberes indispensáveis, que o formando 

desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito 

também da produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a produção ou a sua 

construção. 
 

Com relação ao impacto da extensão na formação do estudante, afirma que deve 

ser oferecido a este estudante a oportunidade de utilizar seus conhecimentos teóricos na 

prática, desenvolver novas metodologias a ainda colocá-los em contato direto com 

questões importantes que extrapolam os muros da universidade. Traz, na sua relação 

com a pesquisa a possibilidade de produção de conhecimento na interface universidade 

e sociedade e na sua relação com o ensino, aprofunda a discussão sobre um novo 

conceito de que a sala de aula deve compreender todos os espaços, dentro e fora da 

universidade. 

Para Arroyo (2013, p.162) quando voltamos o olhar para os nossos educandos e 

para as origens de nossa formação, encontraremos como cerne a interação com os 

outros. Para Moita (1992 p.115) formar-se supõe troca, experiências, interações sociais. 

Nesse sentido Moraes e Silveira (2018, p.6) afirma que a universidade deve 

aprender com a comunidade buscando uma práxis transformadora tanto da ambiência 

social, quanto da própria formação acadêmica. Torna-se necessário pensar no avanço 

que essa concepção revela para a extensão universitária: a troca de saberes, a 

democratização do conhecimento e a participação da comunidade na universidade.  

  Porém, para que esse contato tenha um real impacto nesta formação, é 

fundamental que a universidade abra espaço ao diálogo e discuta estes saberes trazidos 

pelo aluno no seu retorno do trabalho de campo. 

No entanto, se o PNE, PNExt e a Política Nacional e Extensão Universitária são 

importantes para estabelecer diretrizes nacionais, é fundamental que a universidade, 
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partindo desse plano, produza suas próprias resoluções, capazes de refletir as suas 

especificidades, relacionadas à extensão e a formação de professores. 

Atualmente, a Política de Extensão da UFU, Resolução nº 004/2009 do Consun, 

encontra-se em processo de revisão por comissão designada para este fim. O objetivo da 

comissão é promover a atualização do fazer extensionista na UFU, considerando que a 

política da UFU é anterior à Política Nacional de Extensão. A referida comissão, assim 

como a anterior, é de composição tripartite, com participação de discentes, técnicos 

administrativos e docentes. O modo como tem sido construído esse processo revisional 

assemelha-se à construção da primeira resolução. O marco inicial se deu com a oitiva de 

todas as Unidades Acadêmicas, que foram instadas a contribuir com sugestões. A partir 

das sugestões, a comissão sistematizou e ampliou as sugestões, produzindo o 

documento que será remetido ao Conselho de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 

(Consex) para aprovação nesta esfera e, posteriormente, ao Conselho Superior 

Universitário.  

A Política Nacional de Extensão Universitária traz como um de seus princípios 

básicos que 

  A atuação junto ao sistema de ensino público deve se constituir em uma das 

diretrizes prioritárias para o fortalecimento da educação básica através de 

contribuições técnico-científicas e colaboração na construção e difusão dos 

valores da cidadania” (FORPOREX,2013, p.59). 

 

Na Resolução da Política de Extensão da UFU está previsto: 

 

Art. 2º- A extensão na Universidade Federal de Uberlândia – UFU é regida 

pelos seguintes princípios: I – tem a função de promover a integração 

ensino/pesquisa, reafirmando-se como processo acadêmico não desvinculado 

da geração e difusão do conhecimento; II – tem caráter educativo, 

constituindo parte essencial da formação técnico-científica e cidadã do aluno; 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, 2009). 
 

Nesse sentido, entendemos que a escola de educação básica torna-se um espaço 

de muito interesse para projetos de extensão com impactos em diferentes dimensões, 

como no processo de ensino aprendizagem, na gestão e na formação de professores, 

podendo atender aos discentes dos 29 cursos de licenciatura da UFU. 
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A Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFU desenvolve ações como 

programas, projetos, eventos e cursos nas mais variadas áreas temáticas da extensão 

como comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, meio ambiente, saúde, 

tecnologia e produção, trabalho e educação com foco na formação de professores. 

Encontram-se alocados na Proexc programas e projetos com financiamento 

nacional, como Programa de Extensão Universitária (Proext) e o Pacto pela 

Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). 

A UFU aprovou, no Proext, vigente de 2003 até 2016, 19 (dezenove) programas 

e projetos dentro da linha da educação. Com relação ao Pacto pela Alfabetização na 

Idade Certa- Pnaic, o programa teve seu início em 2012 e sua última edição encerrou-se 

no final do primeiro semestre de 2018. 

Encontram-se também vinculados à Proexc o Comitê Gestor Local de formação 

Inicial e continuada de Profissionais da Educação Básica da Rede UFU de Formação 

Continuada- Comfor/UFU e a Rede UFU de formação continuada, responsáveis por 

garantir a indução, articulação, coordenação e a organização de políticas públicas e 

ações de formação inicial e continuada de profissionais de educação básica.  

Já no âmbito interno, com recursos do orçamento da própria universidade, é de 

grande relevância o edital do Programa de Extensão Integração UFU Comunidade 

(Peic), criado no ano de 2003. O programa tem como foco a formação de discentes na e 

pela extensão. 

A formação de professores da UFU constitui-se em um rico e complexo 

processo que envolve sua própria condição de principal instituição de formação inicial 

em licenciatura em Uberlândia e região. 

Entretanto, além da formação inicial, a Universidade atua na formação 

continuada, ou seja, de profissionais da educação que já se graduaram, mas que buscam 

a continuidade de sua formação profissional. De fato, todas as unidades acadêmicas que 

ofertam os cursos de licenciatura têm programas de Pós-Graduação strictu sensu da 

UFU, nos quais muitos dos mestrandos e doutorandos são professores da educação 

básica. Contudo, a UFU também tem ampla tradição na oferta de cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e extensão voltados para professores da educação 

básica, sendo estes financiamentos do MEC ou com recursos próprios. 
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Castro (2004, p. 02) afirma que entre as três funções da universidade, a extensão 

é a que carece de maior investigação, uma vez que as pesquisas relacionadas a ela 

focam mais no seu processo histórico, deixando em segundo plano a prática no dia a 

dia, suas contribuições e consequências na formação dos discentes, no nosso caso, 

especificamente os discentes dos cursos de licenciatura, motivo este, que nos levaram a 

enveredar neste estudo.  

 

Metodologia 

As pesquisas, independentes da abordagem, são iniciadas por um grande número 

de ideias que serão o ponto de partida para a escolha do objeto a da metodologia a ser 

desenvolvida. Definimos essa pesquisa com o enfoque qualitativo, sendo do tipo social, 

descritiva, organizado por meio de um estudo de caso. 

Para a coleta de dados, utilizamos dados primários e secundários, revisão 

bibliográfica, pesquisa documental e aplicação de questionários semiestruturados. 

Segundo Sampieri, et al (2013, p 53), inicialmente é importante conhecer o que 

foi feito sobre o assunto, estruturar mais formalmente a ideia da pesquisa e selecionar a 

perspectiva principal a partir dessa ideia. Assim, foi feita uma revisão bibliográfica 

sobre formação inicial de professores e extensão universitária. Analisamos documentos 

elaborados pelo Forproex, legislações norteadoras da extensão universitária e formação 

de professores, documentos fornecidos pela Divisão da Diretoria de 

Extensão/Proexc/UFU, textos publicados em periódicos, sítio do Sistema de Registro de 

Extensão (Siex), e páginas oficiais da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).  

 

Conclusões 

Durante a pesquisa ficou evidente a busca constante da extensão pela sua 

institucionalização e reconhecimento frente ao ensino e à pesquisa, questão que ganhou 

força a partir de 1987, ano do I Encontro Nacional de Pró-reitores, o Forproex, que 

desde então, direcionou e sistematizou os debates acerca da extensão. A partir desse 

encontro o novo conceito a extensão tornou-se indissociável do ensino e da pesquisa, 

sendo considerada como prática acadêmica fundamental para formação integral do 
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aluno, tornando-se um espaço de produção, difusão e diálogo de saberes, devendo 

promover a interação que transforma a universidade e a sociedade. 

Neste cenário, compreendemos como a extensão deve se posicionar na formação 

do futuro profissional da educação, hoje graduando de um curso de licenciatura e da 

mesma forma, também verificamos a importância na extensão na formação continuada, 

proporcionado ao profissional já inserido nesta vivência, um espaço para reformular 

suas teorias e práticas na e pela extensão. 

É pela extensão que estes profissionais, seja em formação inicial ou continuada, 

encontra um local propício para a troca de saberes entre a universidade e a sociedade 

deparando-se para a reelaboração da sua prática em função dos conceitos apreendidos e 

das experiências vivenciadas. Colaborar com a formação de profissionais críticos 

capazes de entenderem os anseios e demandas da sociedade é função precípua de uma 

universidade pública.  

Ao chegarmos ao final deste estudo, entendemos que a busca pelas respostas às 

nossas questões nunca cessam. Atingir metas pretendidas é importante, mas acreditamos 

que o essencial é o que aprendemos e reaprendemos ao percorrer este caminho. 

Pesquisar, desperta em nós uma nova forma de avaliar, fazendo-nos ao mesmo tempo 

críticos e cuidadosos ao ponto de não emitirmos nenhum um juízo de valores baseados 

apenas em suposições, com o intuito de garantirmos a credibilidade de nossa pesquisa. 
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Resumo:  

Esta pesquisa analisa os limites e as possibilidades de formação do currículo do curso 

de Licenciatura em Computação do Instituto Federal de Educação do Triângulo Mineiro 

Campus Uberlândia Centro e a relação com as políticas públicas de formação de 

professores. A problematização é qual tendência político-pedagógica  expressa nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica e nos documentos institucionais, 

quando se trata do norteamento conceitual para os elementos curriculares ensino-

aprendizagem-avaliação. Para a constituição dos dados, realizou-se o estudo 

comparativo entre as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Projeto Pedagógico do Curso 

(2016) e os quinze planos de ensino das disciplinas que compõem os núcleos formação 

geral e pedagógica. Os dados apresentados e as reflexões produzidas assinalam para um 

direcionamento investigativo que se torna necessário e urgente em duas dimensões 

articuladas: o posicionamento das instituições em relação aos cursos de Licenciatura e 

aos professores formadores que nele atuam e ao desenvolvimento de pesquisas 

relacionadas à prática desses professores. A pesquisa propõe que os planos de ensino  

construidos coletivamente à luz dos saberes e conhecimentos interdisciplinares, 

dirigidos às questões ligadas ao campo da prática profissional, seus fundamentos 

metodológicos e formas de trabalhar em sala de aula e postos para serem aplicados e 

cumpridos, deveriam refletir a intencionalidade da ação pedagógica.  

 

Palavras-chave: diretrizes nacionais e institucionalização; professores formadores; 

Licenciatura em Computação. 

   

 INTRODUÇÃO 

O presente artigo pretende analisar os limites e as possibilidades de formação do 

currículo do curso de Licenciatura em Computação ofertado pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM Campus Uberlândia 

Centro) e a relação com a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
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Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 

(DCNF). A problematização estabelecida foi investigar qual é a tendência político-

pedagógica expressa nas (DCNF) e nos documentos institucionais, quando se trata do 

norteamento conceitual para os elementos curriculares ensino-aprendizagem-avaliação. 

Buscou-se com o estudo levantar e analisar quais são as tendências político-

pedagógicas delineadas no Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em 

Computação (PPC), reformulado em atendimento às diretrizes nacionais que dão 

coordenadas para a formação incial e continuda dos profissionais para magistério, e, nos 

planos de ensino das disciplinas que compõem os núcleos formação geral e pedagógica. 

Para o escopo desse artigo, os objetivos foram comparar o que preconizam as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, Resolução CNE/CP 2/2015, com o atual Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC), implementado no ano de 2017; analisar os elementos 

curriculares ensino-aprendizagem-avaliação nos planos de ensino (2017-2018) 

referentes às disciplinas do núcleo de formação geral e pedagógica.  

Outra questão levantada foi se o PPC e os planos de ensino demandam e orientam na 

direção da elaboração de uma concepção de formação em consonância com 

necessidades contemporâneas para o exercício da docência ou mantenham-se no 

postulado de uma formação designado por modelo racional-tecnológico? O 

pressusposto ensejado foi que as coordenadas originárias do documento oficial 

encontram limites executáveis, considerando como as formas de organização das 

instituições tem afetado o trabalho do professor formador, pontualmente, e o 

distanciamento existente das instituições formadoras em relação às escolas de educação 

básica.  

Diversos estudos sobre professores formadores dos cursos de licenciatura, como os de 

Gatti (2018, 2014), Freitas (2014, 2002), Passos (2018, 2014, 2007), Souza (2016) e 

outros vêm demonstrando que tem havido um grande engajamento e esforço intelectual 

coletivo, envolvendo professores, gestores, pesquisadores e estudantes, na discussão e 

produção de estudos que não deixem margem para dúvidas quando o tema é a formação 

incial e continuada e seus resultados no cotidiano da escola brasileira. O documento 

oficial, Parecer CNE/CP nº 2, de 9 de junho de 2015, demonstra que “os estudos 
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apontam problemas relativos ao “repertório de conhecimento dos professores em 

formação; ao tratamento de conteúdos e dos modos de gerar, difundir e avaliar 

conhecimentos; às oportunidades para desenvolvimento cultural; às concepções de 

prática educacional”; só para citar alguns mencionados no documento. (BRASIL, 2015, 

p.4).  

Diante disso, essa investigação insere-se no movimento de interlocução com estudos 

que recolhem elementos da análise contextual e de produção de textos no tocante à 

forma e ao contéudo que os professore formadores (re)produzem os conhecimentos 

relativos ao cumprimento de normas institucionais. Gatti (2018, p.19) destaca que “a 

formação dos que atuam como formadores de professores está se tornando preocupação 

de gestores e pesquisadores, ou seja, há preocupação com suas qualificações”.  

Nesse viés do campo das políticas educacionais de formação, Passos (2018) deslinda, 

em artigo recente, que, ainda,  é inexpressivo os estudos que se preocupam em 

investigar as práticas dos professores formadores, ou seja, “o que fazem efetivamente 

nas salas de aula e os desafios enfrentados, especialmente os relativos aos 

conhecimentos profissionais e ao processo de aprender a ensinar para atuar nesse 

segmento” (p.89). 

Outro panorama consolidado, que a essa discussão é  relevante e pertinente, trata-se de 

como tem sido, nas últimas décadas, a defesa promovida por pesquisadores em 

educação a favor do ideal paradigmático de formação de professores. De acordo com 

Papi e Martins (2010), o alargamento pelo interesse em pesquisas na área da formação 

de professores, deve-se em conseqüência do momento histórico em que vivemos. As 

novas demandas se constituem em um fértil campo de pesquisa, impulsionando a 

proposição de novas ações docentes desencadeadas tanto pela formação inicial como 

por meio da formação continuada.  

Empregamos na produção dessa pesquisa, quando do tratamento sobre as arenas, 

lugares, sujeitos e forças políticas que moveram a elaboração dos documentos oficiais, 

os contructos teóricos erigidos pelo estudioso Jefferson Mainardes (2006), 

especificamente, com base no artigo “Abordagem do ciclo de políticas: uma 

contribuição para a análise de políticas educacionais”. Nesse trabalho o autor discute as 

contribuições da “policy cycle approach” (abordagem do ciclo de políticas) para a 
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análise de políticas educacionais.  De acordo com o Mainardes (2006), a abordagem foi 

formulada por Stephen Ball e Richard Bowe (1992)
33

 e tem sido utilizada em diferentes 

contextos como referencial teórico analítico para o estudo de políticas educacionais. 

Essa abordagem “destaca a natureza complexa e controversa da política educacional, 

enfatiza os processos micropolíticos e a ação dos profissionais que lidam com as 

políticas no nível local e indica a necessidade de se articularem os processos macro e 

micro na análise de políticas educacionais” (MAINARDES, 2006, p. 49).  

Ao utilizar o ciclo de políticas nesse trabalho, o contexto de influência foi investigado 

por meio de pesquisa bibliográfica e análise documental da legislação e da produção 

técnica dos organismos supranacionais
34

,  podem ser lugares de articulação de 

influência. A análise do contexto da produção de texto envolveu o estudo dos 

documentos legais que norteiam a política - Resolução CNE/CP nº 02, de 1º de julho de 

2015, Parecer CNE/CP nº 2/2015, aprovado em 9 de junho de 2015 e Resolução 

CNE/CES nº 05/2015. Os textos políticos normalmente estão articulados com a 

linguagem do interesse público mais geral, portanto, representam a política. Mainardes 

(2006, p.52) adverte que os textos políticos “não são, necessariamente, internamente 

coerentes e claros, e podem também ser contraditórios”, “são o resultado de disputas e 

acordos, pois os grupos que atuam dentro dos diferentes lugares da produção de textos 

competem para controlar as representações da política” (p.52). “As respostas a esses 

textos têm consequências reais. Essas consequências são vivenciadas dentro do terceiro 

contexto, o contexto da prática” (MAINARDES, 2006, p.53). O contexto da prática 

procedeu ao levantamento e à análise da concepção de educação e de formação docente 

instituída e da tendência político-pedagógica materializada nos elementos curriculares 

dos planos de ensino das disciplinas que integram os núcleos formação geral e 

pedagógica, considerando de que forma os textos da política foram interpretados pela  

Comissão
35

 responsável pela (re)formulação do PPC e  como e de que forma os 

                                                           
33

 BALL, S.J.; BOWE, R. Subject departments and the “implementation” of National Curriculum policy: 

an overview of the issues. Journal of Curriculum Studies, London, v. 24, n. 2, p. 97-115, 1992. 
34

 Ao lado do World Bank, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a 

UNESCO e o Fundo Monetário Internacional (FMI) podem ser considerados agências que exercem 

influência sobre o processo de criação de políticas nacionais. 
35

 Portaria nº 21, de 11 de março de 2016, que designa os membros da comissão responsável pela revisão 

e atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Computação.  
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professores formadores fizeram a interpretação dessas diretrizes, bem como as possíveis 

contradições e conflitos existentes entre os textos e a implementação. Resultados de 

pesquisas que focalizam documentos oficiais tipo projetos pedagógicos e planos de 

ensino, permitem observar os objetivos, as diretrizes e os elementos didáticos da ação 

docente, assegurando identificar o caráter de ambivalência que as políticas curriculares 

tendem a promover.  Cria-se com essa pesquisa a expectativa de contribuir com 

estratégias de luta para o rompimento do caráter preponderantemente tecnicista, dual e 

sem significado político, a que a formação de professores, no Brasil, vem sendo 

imputada.  

 

RECUPERANDO OS ANTECEDENTES DOS BASTIDORES DAS DCNF 

Avanços e retrocessos têm demarcado a trajetória dos cursos de formação do 

profissional do magistério da educação básica.  A descontinuidade deste processo 

sinaliza a interferência de fatores, tanto de natureza política, quanto de natureza cultural. 

Por exemplo, a ausência de uma política de estado, que manifeste compromisso em 

garantir a necessária formação docente com a qualidade que demanda a sociedade 

contemporânea, assim como o conflito institucional revelado, dentre outros indicadores, 

pela permanência do posicionamento dos acadêmicos em relação à natureza e o valor do 

conhecimento científico, compromete a qualidade da formação. (BORDAS, 2009).  

Além de ser uma resposta aos diversos estudos e pesquisas que “apontam para a 

necessidade de se repensar a formação docente” (BRASIL, 2015, p. 21), o Parecer 

CNE/CP n. 2/2015 é, também, uma resposta aos acontecimentos que ocorreram no 

espaço-tempo de sua produção, entre os quais destacamos: a aprovação da Emenda 

Constitucional 59/2009 que, dentre outras determinações, ampliou a educação 

obrigatória do ensino fundamental para educação de 4 a 17 anos; a realização de 

diversas conferências nacionais de educação, como políticas e movimentos que 

avançaram no entendimento da valorização dos profissionais da educação como 

resultante da efetiva articulação entre formação inicial e continuada; e, mais 

recentemente, a aprovação do Plano Nacional de Educação (2014-2024) (BRASIL, 

2015), que trouxe no bojo de suas vinte metas, quatro delas direcionadas à 

profissionalização, incluindo nesse conceito a formação de profissionais do magistério. 
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 A Comissão Bicameral, após ampla discussão em reuniões, diversas atividades, 

audiências públicas no CNE, no Congresso Nacional e no Senado Federal apresentou 

Parecer e Resolução que foram aprovados, por unanimidade, pelo Conselho Nacional de 

Educação, em 09 de junho de 2015, e após homologação do Ministério da Educação 

resultaram no Parecer CNE/CP nº 2/2015 e Resolução CNE/CP nº 2/2015, que definem 

as novas diretrizes para a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério 

da Educação Básica (DNCF), revogando as Diretrizes de 2002, instituídas pela 

Resolução CNE/CP n. 01/2002.  

 

A ênfase da formação docente no quadro geral das DCNF 

A formação de profissionais para o magistério da Educação Básica no Brasil 

historicamente tem sido marcada por disputas de concepções sobre o lócus, o que 

ensinar, tempo de integralização curricular, relação entre bacharelado e licenciatura, 

dicotomia teoria e prática, entre outras questões de grande relevância. As (DNCF) vem 

contribuir materialmente para a alteração do modelo formativo, até então ensejado para 

os cursos de licenciatura. A antiga Resolução CNE/CP n. 01/2002, de forma tímida, 

pretendeu romper com o modelo fundado na epistemologia da racionalidade técnica, 

reconhecido por modelo racional-tecnológico - “que mais poderosamente “configurou o 

pensamento acerca das profissões e das relações institucionais entre investigação, 

educação e prática” (SCHÖN, 1998, apud MORGADO, 2005, p. 34). No entanto, as 

(DNCF) que vem definir que a formação deve ter por eixo a “educação contextualizada 

a se efetivar, de modo sistemático e sustentável, nas instituições educativas, por meio de 

processos pedagógicos entre os profissionais e os estudantes articulados nas áreas de 

conhecimento específico e/ou interdisciplinar, nas políticas, gestão, fundamentos e 

teorias sociais e pedagógicas para a formação ampla e cidadã e o aprendizado nos 

diferentes níveis, etapas e modalidades da educação básica baseados em princípios 

formativos definidos”. (PARECER, nº 02/2015, p.21). De igual modo, a documentação 

oficial enfatiza a organicidade no processo formativo e sua institucionalização ao 

entender que o projeto de formação deve ser elaborado e desenvolvido por meio da 

articulação entre a instituição de educação superior e o sistema de ensino e instituições 
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de educação básica, envolvendo a consolidação de Fóruns Estaduais e Distrital 

Permanentes de Apoio à Formação Docente, em regime de cooperação e colaboração.  

 

A OFERTA DO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO NO IFTM 

CAMPUS UBERLÂNDIA CENTRO: UNIDADE DE ANÁLISE  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro 

(IFTM) foi implantado pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, originário da 

transformação e fusão das autarquias federais CEFET Uberaba e Escola Agrotécnica 

Federal de Uberlândia. A lei conferiu aos Institutos Federais (IF´s) a condição legal de 

instituições especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. Os objetivos de formação dos (IF´s) e 

seus respectivos campi ficou sumariamente definido, conforme se observa no Art. 7º, VI 

ministrar em nível de educação superior,  interessa-nos grifar a alínea (b), “cursos de 

licenciatura, (...)” ( BRASIL, 2008).  

A criação dos (IF´s) vem no bojo das politicas expansionista, cunhadas nos 

últimos 15 anos, para a educação profissional e tecnológica, como ação estatal para 

impulsionar o crescimento, dirimir as desigualdades de acesso ao nivel superior, 

pactuação com as coordenadas das agências internacionais, numa aparente 

ambiguidade, pelo intermédio do esforço público de expansão e do duplo esforço 

público de transferência de recursos para a expansão do ensino superior, via setor 

privado. Assim, se traduz a força mantenedora dessas agências: 

  

Diferentemente da cooperação internacional institucionalizada 

historicamente por meio de acordos bi e multilaterais, que envolviam interesses 

históricos, culturais, científicos e tecnológicos na produção do conhecimento 

desinteressado, a internacionalização da educação em geral e do ensino superior em 

particular vem sendo posta e imposta pelos organismos supranacionais, por 

mediação do Estado e de blocos econômicos regionais, em prol dos interesses 

imediatos do capital. (SILVEIRA, 2012, s/p). 

 

Aproveitando a onda expansionista da educação profissional e tecnológica, em 

1º de fevereiro de 2010, por meio de ato presidenciável, foi inaugurado pela Presidente 

da República, com o nome de Campus Avançado Uberlândia, cuja administração 
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pedagógica e financeira estava sob a responsabilidade do IFTM Campus Uberlândia. 

Em 23 de abril de 2013, por meio da Portaria nº 330, publicada no Diário Oficial da 

União, no dia 24 de abril de 2013, o Campus Avançado Uberlândia passou a ser 

denominado Campus Uberlândia Centro sendo mais um dos campi que integram a atual 

estrutura organizacional do IFTM. A oferta do Curso de Licenciatura em Computação 

aconteceu no 2º semestre desse mesmo ano, com a definição de 30 vagas e  periodo 

noturno. Até o ano de 2014, a entrada para o Curso de Licenciatura em Computação era 

feita na modalidade semestral. 

O processo de revisão e adequação do PPC deu início no ano de 2016 e 

aprovação, em 02/05/2017, Resolução ad referendum nº 34/2017. A carga horária total  

ficou definida em 3.025h, uma pequena elevação  em relação ao PPC anterior, que era 

de 2.925. O aumento da carga horária foi em atendimento ao novo dimensionamento 

que, a Prática, enquanto componente curricular assume nas (DNCF). Constatou-se o  

aumento significativo do disciplinas sem acréscimo de carga horária, fica perceptível a 

fragmentação curricular. No PPC anterior, eram 43 disciplinas, o somatório dos núcleos 

formação geral e pedagógica totalizava 14 disciplinas. Após a reorganização a 

quantidade total de disciplinas é 54, distribuídas nos núcleos (formação geral, 

pedagógica, específica, prática e estágio supervisionado) da seguinte forma:  delineado: 

10, 11, 24, 09 respectivamente.  

]O currículo novo é ofertado em 2017, sendo assim, os planos selecionados são 

referentes aos 1º, 2º, 3º e 4º períodos, correspondendo às disciplinas História da 

Educação, Metodologia Científica, Matemática Discreta, Produção de Texto, Inglês 

Instrumental, Fundamentos Filosóficos da Educação, Teorias da Aprendizagem I, 

Didática, Teórias da Aprendizagem II, Políticas Públicas, Direito e Diversidade. A 

seguir apresentamos os dados coletados e os primeiros resultados a partir do 

cotejamento entre o PPC e os 15 planos de ensino, tendo como referência os elementos 

ensino-aprendizagem-avaliação. Foram estabelecidas variáveis a prior que serviram de 

parâmetro para o levantamento da frequencia que aparecem nos planos.  
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O elemento ensino nos planos: análise da ementa, conteúdo programático e 

bibliografia 

Ementa, listagem dos conteúdos programáticos e bibliografia enquanto itens do 

plano de ensino constituem conteúdo de análise que possibilitam reconhecer quais são 

as tendências político-pedagógicas norteadoras da ação pedagógica. Quando se analisou 

as ementas e os conteúdos programáticos dos 15 planos de ensino, buscou-se verificar 

se as questões interdisciplinaridade, formação docente, formação digital e docente e 

ensino da computação e tecnologias eram mencionados e/ou destacados no plano do 

professor formador. A tabela 3 demonstra que dos 15 planos, três planos anunciam essas 

temáticas como proposta de ação pedagógica, sem estabelecer detalhamento de como 

serão  desenvolvidas. 

Tabela 1 Elemento de análise/ Ensino/Variável Ementa/Conteúdo  ( elaboração própria) 

  A ausência dessas temáticas nos planos de ensino de um  curso de formação de 

profissionais para a educação básica, e nesse caso, de  maneira mais categórica, pois 

estamos tratando do curso de Licenciatura em Computação, estatuto científico articula 

as  áreas  computação, da informática, tecnologias e pedagogia, tendem a demonstrar o 

conjunto dos professores formadores expressam a dificuldade de se estabelecer um 

significado de currículo que seja admitido integralmente por todos. Gimeno Sacristán 

(2000), em relação à descrição de currículo, expressa que: 

 

 É difícil ordenar num esquema e num único discurso coerente todas as funções e 

formas que parcialmente o currículo adota, segundo as tradições de cada sistema 

educativo, de cada nível ou modalidade escolar, de cada orientação filosófica, 

social e pedagógica, pois são múltiplas e contraditórias as tradições que se 

sucederam e se misturaram nos fenômenos educativos (GIMENO SACRISTÁN, 

2000, p.15) 

 

A bibliografia foi tomada como variável que suscita reflexão, pois é por meio 

dela que o professor formador irá construir e (re) construir suas concepções sobre os 

Variável Ementa/Conteúdo Demonstração nos planos/ Frequência (N= 15) 

 Conteúdo interdisciplinaridade  Zero 

Conteúdo formação Docente 2 

Conteúdo formação Docente e formação digital  3 

Conteúdo ensino da computação e tecnologias  3 
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vários campos do conhecimento, científico, filosófico, religioso, experências,  e até 

mesmo constituíndo a sua identidade ideológica. Ou seja, é o lugar de onde, como, de 

que forma, a favor de quem, contra quem o professor formador “fala”. Na análise dos 15 

planos de ensino, chamou à atenção à escassa indicação para o uso da Web, sistema 

hipertextual que opera através da internet, como oportunidade de ampliação e 

atualização de informações, fortalecimento do paradigma da autoaprendizagem,  

Constatou-se, que embora o PPC (2016) seja resultado de um processo de revisão e 

atualização frente às demandas das diretrizes, o mesmo sentido não foi produzido em 

relação à atualização da bibliografia, Tabela 4.  

Tabela 2 Elemento de análise/ Ensinoa/Variável Bibliografia (elaboração própria) 

 

O elemento aprendizagem nos planos: análise das competências e habilidades 

É consenso entre pesquisadores que fatores externos e internos influem no 

processo de aprendizagem, para alguns preponderam a influência dos fatores externos à 

escola, por exemplo, as questões socioeconômicas, a qualidade da formação do docente, 

outros apostam que a infraestrutura da escola, a gestão e organização curriclar detém 

mais impacto na aprendizagem. Diante dessa diversidade de entendimentos, por isso 

mesmo a compreensão de como, de que forma, qual o tempo da aprendizagem é 

complexo, e não tem consenso entre os teóricos, e sim aproximações. Em qualquer 

contexto, a finalidade da organização escolar é o de promover e garantir a aprendizagem 

de seus estudantes deve, portanto, existir a coerência do currículo com o perifl desejado 

do egresso. O PPC delineia o perfil esperado do egresso a partir da descrição das 

competências e das habilidades demandas por um dado contexto social-econômico-

político e as do próprio estatuto da profissionalidade. No caso em estudo, a respeito do 

curso de Licenciatura em Computação, a construção do perfil profissional do egresso 

teve como referência as coordenadas do “Currículo de Referência para Cursos de 

Variável Bibliografia  Demonstração nos planos/ Frequência (N= 15) 

Livro 15 

Periódico  8 

Pesquisa na web e sites educativos 3 

Atualização  2006 

1 

2007 

3 

2008 

1 

2009 

3 

2010 

2 

2011 

3 
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Licenciatura em Computação da Sociedade Brasileira de Computação (SBC, 2002), a 

Resolução CNE nº 2/2015, a experiência acumulada até o momento e o legado da 

realização de cursos do gênero em outras instituições do território nacional.” (PPC, 

2016, p.18). Elaboramos o rol de competências e habilidades, Tabela 3, a partir das 

(DCNF,2015,p.25-26) e do PCC(2017,p.19-20), com o propósito de fazer o cotejamento 

com os objetivos da disciplina e a lista de conteúdos programáticos definidos pelo 

professor formador.  

Variável Perfil do egresso (Competências e Habilidades) Frequência 

(N= 15) 

Atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade 

justa, equânime, igualitária. 

6 

Compreender e participar da construção de processos educativos e de 

aprendizagem, de forma a estabelecer relações e integrar as áreas de 

computação e educação de maneira transversal e multidimensional; 

zero 

Relacionar as tecnologias de informação e comunicação para o 

desenvolvimento da aprendizagem. 

3 

Realizar trabalho cooperativo e compreender a sua importância.  15 

 Compreender os efeitos da Computação como elemento de transformação 

da realidade. 

zero 

Contribuir para destacar a importância da Computação como chave de 

leitura do mundo contemporâneo. 

zero 

Pesquisar, compreender e avaliar criticamente informações. 15 

Produzir novos conhecimentos e gerir a própria aprendizagem. 15 

Promover uma visão que integre reflexões teórico-práticas, através dos 

estudos das Ciências da Educação em diálogo multidisciplinar com suas 

tecnologias. 

4 

Tabela 3 Elemento de análise/ Aprendizagem/Variável Perfil do egresso( elaboração 

própria) 

 

O elemento avaliação nos planos: análise da concepção e procedimentos avaliativos  

O PPC, campo empírico desta pesquisa, apresenta a seguinte concepção de 

avaliação, “a epistemologia que orienta o processo de avaliação de ensino-

aprendizagem, no contexto deste curso, está balizada no paradigma dialógico que busca, 

constantemente, na avaliação uma forma de acompanhamento da aprendizagem dos 

discentes”. (PPC, 2017, p.107). Na tabela 4, demonstra-se a concepção de avaliação e 

na tabela 5 os procedimentos de avaliação expressas nos planos de ensino dos 

professores-formadores. 
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Concepção de avaliação Frequência (N=15) 

Prática de exame zero 

Medida  educacional  1 

Instrumento para a classificação e regulação do desempenho do aluno 7 

Qualitativa e crítica  1 

Reprodução do texto do  PPC ( item avaliação ).  1 

Sem menção no Plano de Ensino  5 

Tabela 4 - Elemento de análise/ Avaliação/Variável   (elaboração própria)  

   

Procedimentos avaliativos Frequência (N=15) 

Prova 8 

Seminário 6 

Atividades individuais em sala de aula 5 

Produção ( resumos, fichamentos, sínteses)  5 

Atividades em grupo em sala 3 

Atividades empregando as tecnologias informacionais 3 

Autoavaliação 3 

Lista de exercícios  3 

Relatório de filme 3 

Discussão de obra 2 

Participação eventos   2 

Projeto integrador  2 

Projetos  2 

Comprometimento com o curso 1 

Frequencia  1 

Participação sala de aula   1 

Projeto de Pesquisa  1 

Prova com consulta 1 

Prova de desempenho didático ( Micro-aulas) 1 

 Tabela 5 - Elemento de análise/ Avaliação/Variável procedimentos (elaboração própria. 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nessa seção são apresentadas as considerações produzidas em uma primeira 

tentativa investigativa de analisar os limites e as possibilidades de formação do 

currículo do curso de Licenciatura em Computação e a relação com a implementação 

das (DCNF). De um lado, o atual PPC buscou modificar o paradigma de currículo 

balizado, no ensino, formação de orientação usual de conteúdo que deve ser 
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assimilado/decorado/devolvido na forma da prática de exames, para uma orientação que 

se baseia na perspectiva da aprendizagem, conhecimentos, saberes e experiências 

esperados como resposta ao processo formativo pelo egresso do curso, tendência que 

acena com as (DCNF). Por outro, o mesmo PPC não consegue traduzir de forma 

abrangente as dimensões consagradas no perfil esperado do egresso. Enquanto as 

(DNCF) estabelecem conhecimentos e saberes, como tradução de competências e 

habilidades necessárias à formação do profissional, o Currículo de Referência para os 

cursos da área da computação  (SBC) caminham na direção paradigmática do modelo de 

formação por competências habilidades. No texto das (DNCF) a palavra 

“conhecimentos” e “saberes” aparecem 47 e 9 vezes, já as palavras competências e 

habilidades quatro e sete vezes respectivamente. Conclui-se que essa ambiguidade 

registrada na descrição do perfil esperado do egresso e a fixação do objetivo geral do 

curso não abrange amplamente e de forma condizente o que a sociedade almeja desse 

profissional. Acredita-se que a pouca clareza da descrição do perfil esperado do egresso 

e do objetivo geral do curso, prescreve um currículo concentrado nas disciplinas de base 

específica que não dialogam com as disciplinas pedagógicas (articulação fundamental 

na formação de professores). 

Outra questão alheia ao PPC diz respeito ao tratamento à formação continuada – 

inovação pedagógica - citada pelas (DCNF) como condição para a elevação da 

qualidade da educação básica, percebia na análise devido à econômica menção recebida 

na escrita do documento. Igualmente, está ausente menção a definição de metas e 

estratégias visando promover a articulação da graduação com a  pós-graduação e entre 

pesquisa e extensão como princípio pedagógico essencial ao exercício e aprimoramento 

do profissional do magistério e da prática educativa. Mais uma questão que chamou 

atenção foi a pouca importância conferida à estratégia de  articulação com os sistemas, 

redes e instituições de educação básica e superior, tratada no PPC, sendo uns dos 

princípios abrangidos pelas (DCNF). Ao compreender a intencionalidade do PPC é 

possível identificar a declaração da instituição ao contexto de formação dos 

profissionais para o magistério da educação básica, capacitando o pesquisador na 

produção de interpretações mais acurada da tendência politico-pedagógica  que os 

planos de ensino tendem a revelar.  
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Frente a isso, as aproximações elaboradas sobre os elementos curriculares 

ensino-aprendizagem-avaliação demonstram que o conjunto dos professores formadores 

não tem clareza do perfil profissional esperado do egresso e do objetivo geral do curso 

com reflexo na construção dos planos de ensino. Além do que não há indicativo de 

movimentação com finalidade de progredir na articulação pesquisa-ensino-extensão. 

Ficou demonstrado por meio do levantamento que discussões sobre formação docente, 

formação digital e formação docente e ensino da computação e tecnologias estão 

presentes em apenas 1/3 das ementas e dos conteúdos programáticos.  

A questão da interdisciplinaridade definida no PPC e enfatizada nos demais 

documentos oficiais não está em construção pelo corpo social numa postura de “atitude 

pedagógica”, no dizer de Fazenda (1987, p.8-9). A “atitude pedagógica” é a promoção e 

manutenção do diálogo, a “única condição de possibilidade da interdisciplinaridade”. 

Uma possibilidade de impulsionar a vivência da “atitude pedagógica” é movimento  em 

direção às experiencias que articulam  pesquisa-ensino-extensão. Os professores 

formadores dedicam-se ao desenvolvimento do conteúdo programático prioritariamente 

pela adoção do livro, como instrumento de informação  a despeito da prática de acesso  

outras fontes. Igualmente essa opção metodológica coopera para a lentidão de 

renovação dos saberes acadêmicos, garantindo seu status de “professor como 

profissional técnico”. (Morgado, 2005).   

Poucas inovações pedagógicas foram verificadas no que concerne aos métodos 

aplicados em sala de aula. O foco, ainda, é na aula expositiva, professor expositor e 

estudante ouvinte. Fica o diferencial por conta da inclusão da perspectiva do método 

estudo de caso de contextos escolares. Perpetua o modelo tradicional de ensino - 

fragmentação dos saberes da docência, dicotomia teoria/prática e  hierarquização dos  

saberes. 

 Esses limites apontados se reproduzem no entendimento do papel da avaliação 

como elemento integrador do processo de  ensino à aprendizagem, pois a finalidade da 

avaliação deveria estar a serviço do estudante garantindo sua plena aprendizagem. 

Evidência disso, é que a metade dos planos de ensino difunde que a finalidade da 

avaliação é servir de instrumento de classificação e regulação do desempenho do 

estudante e a prova é a técnica empregada para a regulação.  
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 Por fim, não temos um encerramento, tão menos o encarceramento das análises 

das tendências político-pedagógicas  dos elementos curriculares do PPC e seu reflexo 

nos Planos de Ensino. As reflexões produzidas assinalam para um direcionamento 

investigativo que se torna necessário e urgente em duas dimensões articuladas: o 

posicionamento das instituições em relação aos cursos de Licenciatura e aos professores 

formadores que nele atuam e ao desenvolvimento de pesquisas relacionadas à prática 

desses professores, como exemplo, acreditamos  nessa  investigação. 

Diante do quadro, como contribuição, a pesquisa propõe que os planos de ensino 

construidos coletivamente à luz dos saberes e conhecimentos interdisciplinares, 

dirigidos às questões ligadas ao campo da prática profissional, seus fundamentos 

metodológicos e formas de trabalhar em sala de aula e postos para serem aplicados e 

cumpridos, deveriam refletir a intencionalidade da ação pedagógica.  
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RESUMO:  

O presente trabalho apresenta as principais reflexões de um projeto de estudo de pós-

graduação, vinculado ao Doutorado em Educação, que se encontra em fase inicial de 

composição e que tem como problemática analisar como as Metodologias de Ensino 

estão posicionadas nos currículos dos cursos de Pedagogia, com o objetivo de 

investigar, descrever e analisar as propostas de formação que têm sido priorizadas 

nestes cursos, de modo a compreender se a ênfase da formação está nos conteúdos 

específicos das áreas do conhecimento ou nas metodologias de ensino que embasam a 

prática pedagógica do profissional que irá atuar nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, como também, identificar se existem propostas que já alcançaram um 

determinado equilíbrio neste percurso formativo. Isso porque, muita discussão e debate 

existem em torno desta temática, porém poucos avanços foram atingidos na tentativa de 

estabelecer bases sólidas de formação para este professor que deverá dar conta do 

ensino de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes e 

Educação Física, conforme definido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de Pedagogia. Sabe-se que historicamente muitas mudanças ocorreram na 

organização do curso de Pedagogia e, por esta razão, para realização desta pesquisa, os 

estudos buscaram respaldo na abordagem qualitativa e se iniciaram com o 

aprofundamento bibliográfico, na tentativa de construir um embasamento teórico 

substancial sobre a constituição do curso e, posteriormente utilizar-se-á das 

contribuições da pesquisa documental para subsidiar a construção dos dados, a partir 

das Matrizes Curriculares dos Projetos Pedagógicos de Curso das Instituições 

pesquisadas e das legislações vigentes. Nesse contexto, a pesquisa será desenvolvida a 

partir de uma análise comparativa entre cinco Universidades Públicas e quatro 

Universidades Privadas da região sudeste. Espera-se que este trabalho, depois de 
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finalizado, possa suscitar reflexões acerca de como as Metodologias de Ensino são 

localizadas e pensadas nos currículos dos cursos de Pedagogia. 

 

PALVRAS-CHAVE: Metodologias de Ensino; Formação de Professores; Curso de 

Pedagogia. 

 

INTRODUÇÃO 

A formação de professores por meio de cursos específicos teve início no Brasil 

no fim do século XIX e pode ser compreendida a partir de um contexto histórico. A 

origem do Curso de Pedagogia está intrinsecamente vinculada a esse processo de 

formação de professores e surgiu como consequência de uma preocupação com o 

preparo de docentes para atuarem na escola secundária
38

. Na busca por compreender 

como tem se concretizado atualmente a proposta de formação do professor que atuará 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a partir das Metodologias de Ensino 

presentes no currículo do curso de Pedagogia, a problemática desta investigação vai se 

delineando. 

Sendo este o fomento que move a pesquisa em questão, o objetivo principal se 

constitui em investigar, descrever e analisar como as Metodologias de Ensino estão 

posicionadas nos currículos dos Cursos de Pedagogia, ressaltando as propostas de 

formação que têm sido priorizadas nestes cursos, de modo a compreender se a ênfase da 

formação está nos conteúdos específicos das áreas do conhecimento ou nas 

metodologias de ensino que embasam a prática pedagógica do profissional que irá atuar 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, como também, identificar se existem 

propostas que já alcançaram um determinado equilíbrio neste percurso formativo. 

A pertinência deste estudo advém de discussões já engendradas por autores 

renomados na área da educação e o interesse pessoal surge da própria experiência de 

formação inicial no curso de Pedagogia, em que foi possível compreender que muitas 

vezes a teoria está muito distante da prática e a necessidade de superar essa dicotomia 

há muito vem sendo sinalizada em inúmeras análises investigativas.     

Para subsidiar esta pesquisa, buscou-se inicialmente o respaldo na abordagem 

qualitativa, utilizando dos procedimentos técnicos da pesquisa bibliográfica para 
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estabelecer um embasamento teórico substancial sobre a constituição histórica do curso 

de Pedagogia e, posteriormente utilizar-se-á das contribuições da pesquisa documental 

para fundamentar a construção dos dados, a partir das Matrizes Curriculares dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de Pedagogia das Instituições pesquisadas e das 

legislações vigentes. Nesse contexto, a pesquisa será desenvolvida a partir de uma 

análise comparativa entre cinco Universidades Públicas e quatro Universidades Privadas 

da região sudeste. 

 

CURSO DE PEDAGOGIA E O PROCESSO HISTÓRICO DE FORMAÇÃO 

DOCENTE: DAS DIRETRIZES E DOS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

A inauguração de cursos de formação de professores acontece com as Escolas 

Normais em que se formava o docente para as “primeiras letras” (GATTI e BARRETO, 

2009, p.37). Essas escolas equivaliam ao nível secundário da época. Nesse momento da 

História do País e ainda por muitos anos, a oferta de escolarização acontecia de maneira 

escassa e insuficiente.   

Segundo afirma Gatti e Barreto (2009),  

 

Nos inícios do século XX aparece a preocupação com a formação de 

professores para o secundário (correspondendo aos atuais anos finais do 

Ensino Fundamental e ao Ensino Médio), em cursos regulares e específicos. 

A formação desse tipo de professor inicia-se com a criação de universidades. 

Até então esse trabalho era exercido por profissionais liberais ou autodidatas, 
mas há que considerar que o número de escolas secundárias era bem 

pequeno, bem como o número de alunos. Com o início da progressão da 

industrialização no País, nas primeiras décadas do século XX, a necessidade 

de maior escolarização começa a se colocar entre os trabalhadores e inicia-se 

uma pequena expansão no sistema de ensino. Para atender a essa expansão, 

mais professores passam a ser demandados (GATTI e BARRETO, 2009, 

P.37). 
 

No âmbito educacional, a década de 1930 ficou marcada pelas providências da 

Reforma Francisco Campos e pelas discussões sobre a criação das Universidades 

Brasileiras, tendo sido influenciadas, de algum modo, pelas ideias da Escola Nova. 

Nessa década, foi acrescentado à formação de bacharéis mais um ano para a aquisição 
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da Licenciatura com aulas voltadas para a Educação (esquema conhecido como 3+1)
39

. 

Essa formação de docentes era destinada a lecionar no Ensino Secundário.   

A necessidade de formação específica para professores do Ensino Secundário foi 

destacada por Francisco Campos, ao assumir o Ministério da Educação e Saúde em 

novembro de 1930. Para tanto, sugeriu a criação da Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras a partir da reforma do Ensino Secundário em 1931.  

Apesar da promulgação de Decretos estabelecendo a criação da Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras, não se tem registro do funcionamento de Instituição 

superior com esse nome. As escolas criadas com a finalidade de formar professores para 

o Ensino Secundário adotaram o nome de Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. No 

contexto da Universidade de São Paulo, surgiu a primeira Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras, de acordo com o Decreto nº 6.283 de 1934.  

A Universidade do Rio de Janeiro foi transformada, em 1937, em Universidade 

do Brasil, por iniciativa da Lei nº 452 de julho de 1937. A Universidade do Brasil foi 

organizada a partir da criação de uma Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e 

Letras e de uma Faculdade Nacional de Educação.  

Em 1939, o Decreto nº. 1.190, de 4 de abril de 1939, unificou a Faculdade 

Nacional de Filosofia, Ciências e Letras e a Faculdade Nacional de Educação, 

instituídas em 1937, que passaram a ser chamadas apenas por Faculdade Nacional de 

Filosofia, dividida em quatro seções, sendo elas, Filosofia, Ciências, Letras e 

Pedagogia.  

Sendo assim, o Curso de Pedagogia teve seu primeiro marco legal em 1939, a 

partir de sua regulamentação pelo Decreto nº 1.190. O curso ficou instituído dentro da 

Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil e se organizou também na 

mesma lógica 3+1, visto que era voltado para a formação de bacharéis especialistas em 

Educação e, de modo complementar, incumbia-se de formar docentes para as Escolas 

Normais.   
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O Decreto define também a exigência do grau de Bacharel em Pedagogia, para a 

ocupação dos cargos de Técnico em Educação. Entretanto, não define exatamente o 

campo de atuação do Bacharel em Pedagogia. Para aqueles que possuíam Licenciatura, 

fica estabelecido que poderiam atuar como professores da Escola Normal, responsável 

pela formação dos professores primários.   

Demerval Saviani (2007) faz referência sobre esse fato e explica que,  

 

Ao instituir um currículo pleno fechado para o Curso de Pedagogia, em 

homologia com os cursos das áreas de Filosofia, Ciências e Letras e não os 

vinculando aos processos de investigação sobre os temas e problemas da 

Educação, o modelo implantado com o Decreto n. 1.190, de 1939, em lugar 

de abrir um caminho para o desenvolvimento do espaço acadêmico da 

pedagogia, acabou por enclausurá-lo em uma solução que se supôs 

universalmente válida em termos conclusivos, agravando progressivamente 

os problemas que se evitou enfrentar (SAVIANI, 2007, P.118).  
 

Essa perspectiva organizacional para o Curso de Pedagogia, instituído pelo Decreto nº 

1.190 se manteve a mesma até o início da década de 1960, quando foi apresentada uma 

nova regulamentação, a partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, LDB nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961; essa Lei foi promulgada com base 

nas considerações feitas pelo Parecer nº 251 aprovado pelo Conselho Federal de 

Educação em 1962.  

Esse Parecer nº 251 manteve a duração do curso de quatro anos, mas com uma 

determinada flexibilidade, visto que, na nova organização definida, as disciplinas de 

Licenciatura poderiam ser cursadas paralelamente às disciplinas de Bacharelado, sem a 

fragmentação que caracterizava essas duas modalidades, acabando, assim, com o 

esquema 3+1.   

A partir de 1961, com a homologação da LDB nº 4.024, os fundamentos legais para os 

cursos Pedagogia e para os cursos de formação de professores foram respaldados, 

respectivamente, pela Lei nº 5.540 de 1968, Lei nº 5.692 de 1971 e Lei nº 7.044 de 

1982, e logo, pelas normatizações que decorreram nos âmbitos federal e estadual.    

A reforma promulgada pela Lei nº 5.540/61 desagregou as seções existentes nas 

Faculdades de Filosofia, tornando-as institutos ou faculdades adequadas ao campo de 

conhecimento. Desse modo, a seção de Pedagogia passou a ser uma Faculdade de 

Educação, encarregada de oferecer o Curso de Pedagogia.   
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Segundo Gatti e Barreto (2009), as Escolas Normais que, desde as primeiras décadas do 

século XX, realizavam a formação de professores para atuar no primário, foram extintas 

do País pela Lei nº 5.692 de 1971, que reformulou a Educação Básica no Brasil e, 

assim, a formação que elas ministravam começou a ser realizada por meio do Curso de 

Magistério, como uma habilitação do ensino de Segundo Grau. Com isso, o professor de 

primeira a quarta séries era formado por um currículo disperso, porque o conteúdo 

específico era ministrado de maneira reduzida, o que provocou uma descaracterização 

da docência destinada a esse nível de ensino até hoje.  

Após o ano de 1982, surgiram os Centros Específicos de Formação e Aperfeiçoamento 

do Magistério (Cefams), criados por incentivo do Governo Federal com o intuito de 

melhorar a formação docente para atuar nos anos iniciais de escolarização. 

Apresentavam um currículo voltado para a formação de professores no aspecto 

pedagógico com foco nas práticas de ensino.   

Anteriormente à publicação da Lei nº 9.394/96, algumas opções de formação docente 

para atuar nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental foram definidas pela Lei nº 

7.044/82. De acordo com essa Lei, o profissional que desejasse lecionar de primeira a 

quarta série do chamado Primeiro Grau, poderia receber sua habilitação no Magistério 

de Segundo Grau; o professor que quisesse atuar de quinta a oitava série do Primeiro 

Grau, deveria ter habilitação específica em nível de Graduação, adquirida em curso de 

curta duração; aquele que almejasse exercer a docência em todo o primeiro e segundo 

graus teria que possuir habilitação em Curso Superior de Licenciatura plena.   

Após a promulgação da Lei nº 9.394/96 os Cefams foram fechados devido à definição 

de que, para atuar nos anos iniciais de escolarização, a formação deveria ocorrer em 

nível superior. Conforme consta no artigo nº 62, da referida Lei, 

 

A formação de docentes para atuar na Educação Básica far-se-á em nível 

superior, em curso de Licenciatura, de Graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de Educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na Educação infantil e nas primeiras séries do Ensino 

Fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 

1996).  
 

Nas disposições dessa Lei, ficou determinado um prazo de dez anos para as 

devidas adequações. O prazo estipulado foi imprescindível, visto que a maior parte dos 
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docentes que atuavam nos anos iniciais da Educação Básica possuía formação apenas 

em nível médio nos cursos de magistério.  

As universidades tiveram a possibilidade de organizar os seus cursos de 

formação de professores conforme seus próprios projetos institucionais, conforme ficou 

assegurado nos artigos nº 62 e nº 63 da LDB nº 9.394/96, desde que os cursos fossem 

ofertados como Licenciatura plena, incorporando ou não a figura de Institutos 

Superiores de Educação (ISE) e da Escola Normal Superior (ENS).  

De acordo com Gatti e Barreto (2009) o Conselho Nacional de Educação 

publicou no ano de 1999 a Resolução CP nº 1, que no seu art. 1º e alíneas respectivas, 

consolidou a nova proposta de estrutura formativa contida na LDB e, no art. 2º, com o 

intuito de garantir a especificidade e o caráter orgânico do processo de formação 

profissional, os institutos superiores de Educação teriam projeto institucional próprio de 

formação de professores, que articulasse os projetos pedagógicos dos cursos.  

Entre os anos de 1997 e 2006, após a publicação da LDB nº 9.394/96, foi 

instaurada uma disputa exacerbada entre grupos favoráveis aos ISEs e aos ENS e 

aqueles que defendiam a formação de professores para a Educação Infantil e anos 

iniciais do Ensino Fundamental nos cursos de Pedagogia, o que a LDB não citava.   

Após muitas discussões e debates, o Conselho Nacional de Educação aprovou, 

em 2006, a Resolução nº 1, com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Graduação em Pedagogia, a Licenciatura, atribuindo também a esses cursos a formação 

de professores para a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, bem 

como para o Ensino Médio na modalidade Normal e para a Educação de Jovens e 

Adultos, além da formação de gestores. Essa Licenciatura passou a ter amplas 

atribuições, embora tenha como eixo a formação de docentes. Fica facultativo aos 

cursos de Pedagogia e Normal Superior, autorizados e em funcionamento adaptar-se a 

essas diretrizes, para o que deverão propor novo projeto pedagógico.  

 

O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA: A ABORDAGEM 

METODOLÓGICA E OS INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO 

 O desejo de desenvolver uma pesquisa surge a partir de questionamentos, de 

dúvidas, de problemas, de conflitos e de enigmas que desafiam o pesquisador e fazem 
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com que a vontade de compreender certos fenômenos, supere as barreiras e entraves que 

se encontram no caminho daquele que se debruça na investigação de um universo novo. 

Pesquisar requer a coragem de assumir riscos e de enfrentar conceitos pré-concebidos 

sobre o contexto no qual se deseja aprofundar. 

 O primeiro conflito a ser superado pelo pesquisador, de acordo com Nívea 

Rocha, Raimundo Leal e Edivaldo Boaventura (2008) tem relação com o tipo de 

pesquisa que se deve adotar na busca por aquela que melhor contribua para atingir os 

objetivos delineados. Para esta pesquisa em questão, a abordagem qualitativa demonstra 

maior adequação aos estudos, visto que é uma abordagem que se caracteriza pela ênfase 

no processo. Desse modo, Bogdan e Biklen (2003) apontam que a investigação 

qualitativa "exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que 

tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo" (p. 49). A observação do 

campo é uma exigência para construir exposições de fatos globais em seus múltiplos 

contextos. Os dados são indicadores, não representam a verdadeira realidade, e assim, o 

principal agente da pesquisa é o pesquisador. 

 No desenvolvimento da investigação são empregados procedimentos 

metodológicos que buscam subsidiar as discussões, e nas pesquisas qualitativas Alves-

Mazzotti e Gewandsznajder (2004) apontam para a abundância de procedimentos e 

instrumentos de coleta de dados. Sendo que o presente projeto utiliza primeiramente, da 

pesquisa bibliográfica, desempenhada por meio do levantamento da temática abordada 

em obras clássicas e contemporâneas sobre a constituição histórica do Curso de 

Pedagogia, e ainda, sobre os pressupostos teóricos que têm embasado os debates sobre 

currículo. Nesse sentido, João Ruiz (1996) salienta que a pesquisa bibliográfica é o 

primeiro passo indispensável, senão em todas, ao menos na maioria das modalidades de 

pesquisa. É ela que possibilita a construção do corpo teórico de uma pesquisa. 

 Entretanto, quando a pesquisa bibliográfica se faz presente em uma pesquisa em 

educação, Bernardete Gatti (2012) enfatiza a necessidade de uma pesquisa ampla que 

não aborde apenas a área especifica do conhecimento. Segundo a autora “raramente as 

bibliografias mostram um espectro de leituras que indique o trânsito do pesquisador por 

diferentes áreas do conhecimento, mesmo as tangenciais à educacional [...]” (p. 28).   
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 Concomitante à revisão bibliográfica, deverão ser utilizados documentos para 

subsidiar as análises. Sobre a utilização de documentos em pesquisa, André Cellard 

(2010) aponta como algo que deve ser valorizado e estimulado, porque grande é a 

quantidade de informações que podemos retirar deles, o que explica o seu emprego em 

várias áreas das Ciências Humanas e Sociais. A pesquisa documental é considerada por 

muitos estudiosos como sendo muito próxima à pesquisa bibliográfica. Tim May (2004) 

amplia a discussão de modo significativo ao considerar como fontes documentais 

fotografias, estatísticas gerais, textos e dados visuais. O autor chama a atenção para o 

cuidado que se deve ter ao analisar fontes secundárias, para que se mantenha a 

legitimidade das informações primárias. Acrescenta ainda a discussão de que utilizar 

documentos em pesquisa não define o método em que as análises serão embasadas. 

Nesta perspectiva, orienta que ao empregar a análise de documento em pesquisa, faz-se 

necessário estabelecer problemas de relevância, alcance e relação entre os eventos.  

 Diante dos objetivos propostos nesta pesquisa, ficaram estabelecidos três eixos 

de análise que irão orientar a formulação e o desenvolvimento deste estudo: o primeiro 

tratará da contextualização histórica do Curso de Pedagogia; o segundo abordará o 

posicionamento das Metodologias de Ensino nas Matrizes Curriculares e suas 

implicações nos Cursos de Pedagogia das Universidades pesquisadas; e o terceiro 

deverá ser o de realizar um aprofundamento teórico sobre o que os pesquisadores da 

área da educação têm produzido sobre currículo. Somente, com uma análise que 

abarque estas categorias e desenvolva uma relação entre elas, poderá propiciar 

elucidações capazes de dialogar com este contexto formativo, fazendo emergir as 

contradições que propiciarão as superações necessárias. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com isso, o intuito principal desta pesquisa é contribuir significativamente para 

que as Universidades, de um modo geral, sejam elas públicas ou privadas, possam 

refletir sobre o processo de formação de professores para atuar nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, a partir das disciplinas voltadas para as Metodologias de Ensino 

oferecidas nos cursos de Pedagogia, com a construção de uma proposta formativa 
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satisfatória e que atenda às necessidades de qualificação dos estudantes, futuros 

professores da Educação Básica. 

Isso porque, ao estudar as questões que perpassam a formação de professores por 

meio dos cursos de Pedagogia, esta pesquisa tem a intenção de contribuir para os 

processos de transformação da realidade educacional brasileira, principalmente, no que 

se refere ao desenvolvimento de um conhecimento que possa relacionar sem dicotomia 

os conteúdos específicos e as práticas pedagógicas trazidas pelas disciplinas que tratam 

das Metodologias Específicas do curso de Graduação em Pedagogia, em que são 

formados os professores responsáveis pela formação inicial dos sujeitos sociais e, por 

esse motivo, essa formação não pode ser menosprezada ou reduzida ao cumprimento de 

legislações que determinam a formação de docentes em nível superior. 
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Resumo 
Este trabalho objetivou demonstrar a importância das necessidades formativas docentes 

como contributo à formação de professores, bem como desenvolver um referencial 

teórico sobre a terminologia da alfabetização e letramento, para minimizar as dúvidas 

expressas pelos professores de uma escola pública do município de Uberlândia, que 

ainda encontra-se em fase de pesquisa em andamento. Para tanto, a coleta de dados deu-

se a partir da pesquisa bibliográfica, através do levantamento de teses e dissertações da 

Capes e de outros referenciais teóricos já estudados por nós, desde o ingresso no 

GEPDEBS - Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Docência na Educação Básica e 

Superior da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A partir da análise de dados 

coletados, nos foi possível perceber a importância de valorizar a participação dos 

professores na planificação das ações formativas, ao optar pelas necessidades 

formativas que partem do que sabem, do que têm dificuldades e do que ainda precisam 

aprender sobre a prática educativa. Sobre os termos de alfabetização e letramento 

podemos afirmar que é a partir da escrita que o indivíduo se comunica com o mundo, 

apropria-se da linguagem para se conhecer, constituir-se e se relacionar com os outros e 

o mundo. Enfim, por meio do estudo realizado, proporemos, assim que finalizar as 

pesquisas, encontros em rodas de conversa e oficinas para evidenciar a formação de 
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professores tendo por elemento significativo a análise das suas necessidades e no que 

diz respeito ao processo de alfabetização e letramento que foram os temas sugeridos 

pelos professores, por ainda conter dúvidas de como conceitua-los e diferenciá-los e, 

consequentemente, valorizar a pesquisa como uma das estratégias para a qualificação 

profissional.  

 

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Necessidades Formativas Docentes. 

 

INTRODUÇÃO 

A formação docente é considerada uma temática recorrente nas discussões em 

âmbito nacional. A formação de professores tem sido um tema amplamente discutido e 

pesquisado nas últimas décadas, especialmente, a partir do processo reformista da 

educação em nível internacional iniciado na década de 1990. Essas discussões, em 

geral, estão articuladas ao propósito de melhoria da qualidade da Educação Básica, haja 

vista o papel central desenvolvido pelo professor no processo ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, compreender a formação tanto inicial e contínua e pensar em propostas a 

serem implementadas nos processos formativos passou a ser uma preocupação 

primordial. 

Compreendemos a formação docente enquanto processo de desenvolvimento 

profissional tanto individual, como coletivo do sujeito, no qual, tem por objetivo a 

aquisição de competências, saberes e habilidades, relacionadas à sua ação enquanto 

professor. A importância da formação docente está relacionada à qualificação da prática 

educativa dos professores e a ampliação dos seus conhecimentos.  

Consideramos importante ressaltar que a nossa compreensão de ‘qualificar o 

trabalho docente’ é tal qual propõe Rios (2002; 2008), ou seja, é a prática docente 

competente, de uma qualidade que se quer cada vez melhor, uma vez que está sempre 

em processo, contudo é preciso ter clareza de que o que se qualifica como “bom” tem 

um caráter cultural e histórico e é importante explicitar os seus critérios e fundamentos. 

Para indagar sobre a consistência dos critérios, faz-se necessária uma constante atitude 

crítica, que contribui para elucidar, emancipar a prática docente competente e apontar 

suas dimensões: técnica, política, estética, ética e humana (CAMPOS, 2017). 

Como bem pontua Rodrigues e Esteves (1993), só há sucesso nas propostas 

formativas dos professores, se os mesmos forem co-participativos e atuantes na 
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organização dos próprios processos de formação. Neste contexto, fica evidente que o 

investimento em programas de formação pautados nas necessidades formativas pessoais 

e profissionais dos professores é a melhor estratégia.  

E foi em um desses momentos de formação de professores, ocorrido na 

ambiência escolar, ou seja, na formação contínua em serviço, em uma escola localizada 

na zona rural do município de Uberlândia, que nos deparamos com a fragilidade dos 

programas de formação docente. Em conversa informal com os professores, percebemos 

um problema que nos chamou a atenção: a dificuldade que eles demonstravam quanto à 

compreensão dos termos alfabetização e letramento, no que tange as semelhanças e 

peculiaridades de ambos.  

Desse modo, nos propusemos a desenvolver uma pesquisa bibliográfica, ainda 

em desenvolvimento, buscando subsídios teóricos para trazer evidentes afirmações 

sobre tais conceitos, no momento em que fizemos uso de livros, artigos científicos, 

revistas para a busca e alocação de informações sobre as necessidades formativas 

docentes. Além disso, fizemos um levantamento de teses e dissertações na Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) para buscar outras 

publicações que versavam sobre as necessidades formativas dos professores 

relacionadas ao processo de alfabetização de letramento, pois ao nosso ver, ouvir os 

professores, o que o têm por desejo aprender é um dos contributos da formação 

contínua.  

Fizemos um recorte entre os anos de 2013 a 2016 (período em que ocorreram os 

dois processos formativos na escola localizada na zona rural) e encontramos 15 

pesquisas, as quais retratavam as necessidades formativas docente, de modo geral. 

Refinando a busca por aquelas que davam ênfase nas necessidades formativas no que 

diz respeito ao processo de alfabetização e letramento e encontramos 03 pesquisas que 

destacaram pontos importantes sobre o que dizem e pensam os professores: 1- participar 

de processos formativos, a partir de grupos de estudo, os quais possibilitam a produção 

do conhecimento, da cultura e de materialização na práxis; 2- tornar possível e real, um 

processo formativo justaposto às solicitações advindas de suas experiências reais na lida 

do cotidiano educativo.; 3- elaborar elementos teóricos para um Programa de Formação 
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cujo eixo principal centrava-se nas necessidades formativas dos Professores 

Alfabetizadores. 

 

Após o estudo das teses, traçamos a pesquisa no sentido de responder as 

seguintes questões: qual a importância de analisar as necessidades formativas dos 

professores, relacionadas ao processo de alfabetização e letramento? Quais diferenças 

entre os termos alfabetização e letramento?  

O tratamento dos dados da nossa pesquisa é qualitativo, pois apoia-se em fontes 

cujos resultados retratam significados aos quais buscamos e o desenvolvimento 

temático sob a luz da participação social dos sujeitos. Para isso, o presente trabalho tem 

como objetivo principal o de demonstrar a importância das necessidades formativas 

docentes como contributo à formação de professores e como objetivo específico, 

apresentar o referencial teórico de autores que estudam tais temáticas e fazem exitosas 

contribuições no campo da educação e à profissão docente, correlacionando tais 

abordagens ao que os professores já estudam nos contextos formativos.  

Os tópicos que se seguem vão retratar, em primeiro momento, a importância das 

necessidades formativas para a formação docente e, em segundo momento a 

apresentação do referencial teórico sobre a conceituação dos termos alfabetização e 

letramento – que foi realizado por nós, a partir das necessidades dos professores de uma 

escola localizada na zona rural, os quais tinham por desejo conhecer sobre as teorias que 

embasam a ação dos professores alfabetizadores. 

Assim, propusemos o referencial teórico composto pelos estudos de autores 

sobre os termos da alfabetização e letramento. Ao término da pesquisa, embasada pelo 

trabalho bibliográfico, nos propusemos, nos momentos formativos, na escola em que 

atuamos, estabelecer um ciclo de estudos e pesquisas para promover a articulação da 

teoria e prática e estudar os temas cujas pretensões venham das necessidades dos 

próprios professores. Nas rodas de conversa, na formação em serviço, revelaram que é 

de suma importância a busca pela pesquisa, pelo estudo e a qualificação como recursos 

indispensáveis para melhoria da própria atuação docente. 
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AS NECESSIDADES FORMATIVAS: CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO 

SIGNIFICATIVA DOS PROFESSORES 

A formação de professores, considera Campos (2017) é um processo contínuo de 

desenvolvimento pessoal, profissional e político-social, que não se constrói em alguns 

anos de curso, nem mesmo pelo acúmulo de cursos, técnicas e conhecimentos, mas pela 

reflexão coletiva do trabalho, de sua direção, seus meios e fins, antes e durante a 

carreira profissional. Consideramos que, além de qualquer tipo de formação inicial ou 

contínua, só haverá mudanças no ensino e na sua qualidade se houver investimento nas 

condições de trabalho: salários e carreira, tempo coletivo para reflexão entre outros 

fatores. A esse respeito Freire (2001, p. 72 e 205) afirma que: 

 

A melhora da qualidade da educação implica a formação permanente dos 

educadores. E a formação permanente se funda na prática de analisar a 

prática. É pensando sua prática, naturalmente com a presença de pessoal 

altamente qualificado, que é possível perceber embutida na prática uma teoria 

não percebida ainda, pouco percebida ou já percebida, mas pouco assumida.  

 

O autor destaca, ainda, que a formação docente não é um processo que se 

restringe a formação inicial, sendo mais do que uma necessidade do professor, trata‐ se 

de uma necessidade ética da qualidade de ensino e crítica da própria atividade.    

 

A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe coloca o 

dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua 

atividade docente. Esta atividade exige que sua preparação, sua capacitação, 

sua formação se tornem processos permanentes. Sua experiência docente, se 

bem percebida e bem vivida, vai deixando claro que ela requer formação 

permanente do ensinante. Formação que se funda na análise crítica de sua 

prática (FREIRE, 2001, p. 28).  

 

A partir da influência de modelos formativos desarticulados do contexto da 

prática educativa, que desconsideram a participação dos professores, como sujeitos 

investigativos é que manifestamos nossa preocupação, evidenciando a necessidade de 

reflexão sobre a formação docente e o papel da escola como promotora e articuladora 

entre a teoria e a prática e, por conseguinte, contribuir para a reflexão acerca da prática 

educativa dos professores. Para Imbernón (2004, p.34), o processo de formação: 
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Deve dotar os professores de conhecimentos, habilidades e atitudes para 

desenvolver profissionais reflexivos e investigadores. Nessa linha, o eixo 

fundamental do currículo de formação de professor é o desenvolvimento da 

capacidade de refletir sobre a própria prática docente, com o objetivo de 

aprender a interpretar, compreender e refletir sobre a realidade social e a 

docência.  

 

A partir dessa reflexão, e do princípio de que não se separa o sujeito que 

conhece do objeto a ser conhecido, nós, pesquisadores, percebemos as dificuldades de 

os professores na compreensão dos temos da alfabetização e letramento, e nossas 

inquietações partiram do princípio de que, de fato, a análise das necessidades formativas 

dos docentes é uma forma de melhorar a formação contínua. Consideramos 

“necessidades” o sentimento de desejo e a intenção de materializar algo e, para tornar 

esse “algo” realidade, é preciso que haja entre o ideal (sonhado e pensado) e o real 

(atividade) um movimento dialético, histórico e cultural. “Elas são sempre relativas aos 

indivíduos e aos contextos e decorrem de valores, pressupostos e crenças.” 

(RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 14). 

 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: DA TEORIA À PRÁTICA EDUCATIVA 

Nessa parte do trabalho, como proposto anteriormente, apresentamos o 

referencial teórico sobre a conceituação de alfabetização e letramento, pois fora a 

necessidade demonstrada pelos professores de uma escola localizada na zona rural. Esse 

referencial demonstra que a formação contínua em serviço está em prol das 

necessidades dos professores. Assim, consideramos extremamente importante que nessa 

parte do trabalho os conceitos sobre a alfabetização e letramento sejam pontuados, pois 

segundo Berthoff, apud Freire e Macedo (2015, p. 11) “nada é mais importante do que 

olhar e olhar novamente para o papel de uma percepção do perceber, de pensar sobre o 

pensamento, de interpretar nossas interpretações”, ou seja, sugere um constante 

movimento de busca pelo aprender, pelo conhecer para que a ação pedagógica seja 

sempre contínua, ininterrupta. 

Assim, se faz necessário, explicitarmos, com a ajuda da fundamentação teórica 

de autores como Soares (1998, 2003, 2014) Freire e Macedo (2015) e Carvalho (2015) 
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sobre o que entendemos por alfabetização e letramento, haja vista ser, este tema, parte 

constituinte deste trabalho. 

Os estudos e pesquisas, até 1980, debruçavam-se sobre os variados métodos de 

alfabetização, disponibilizados aos professores, através dos materiais impressos, das 

formações continuas e estudos autônomos, para melhorar os índices de sucesso escolar 

dos alunos. O trabalho didático sobre o ensino das letras, códigos, formação de palavras 

e sentenças, era praticamente a partir dos métodos tradicionais, com o auxílio das 

cartilhas cujos conteúdos versavam sobre temas desvinculados das práticas sociais dos 

alunos.  

A partir dos anos 80 no século XX, que culminou com um novo processo 

político brasileiro, pós ditadura militar, e a crescente participação da sociedade civil na 

organização das decisões educacionais, acentuou-se os estudos e pesquisas sobre o 

fracasso escolar e o analfabetismo, tornando o poder público, ainda mais cauteloso com 

os resultados da aprendizagem e o rendimento dos alunos. Com a crescente preocupação 

das políticas públicas, apelando para a melhoria dos gráficos de desempenho escolar, 

pela eminente necessidade de competir com os países em desenvolvimento, a educação, 

através da formação dos professores, debruça, novamente, em novos estudos, pesquisas 

para fazer compreender não só os métodos de alfabetização, mas a organização de novas 

metodologias de ensino para tornar viável o modelo capitalista de produção.   

Tais estudos foram intensificados e a alfabetização, o processo de aprendizagem, 

tornou-se tema de várias áreas do conhecimento, ampliando para a linguística, a 

psicologia, a sociologia e matérias afins. O sentido de tal manifestação é o de, juntos, 

afirmarem que a aprendizagem não é somente o resultado dos esforços meritocráticos 

dos alunos, mas a junção de vários aspectos pelos quais dão condições para se aprender, 

tais como: o cognitivo, os aspectos sócio-culturais, o biológico, as estruturas físicas e 

materiais de ensino, a metodologia, dentre outros fatores. Porém, segundo Soares (2014) 

tais estudos e pesquisas, estão ainda desintegrados e inconclusos, pois as diferentes 

áreas do conhecimento, fazem, cada qual sua própria análise da aprendizagem e 

alfabetização, tratam isoladamente os dados. Nesse sentido, associam a vários fatores o 

motivo do fracasso escolar e do analfabetismo, sem contudo, analisarem coletivamente, 
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o processo complexo de alfabetizar. Soares (2014, p.14) sugere para as áreas do 

conhecimento: 

 

[...] não se articularem em uma teoria coerente da alfabetização que concilie 

resultados apenas aparentemente incompatíveis, que articule análises 

provenientes de diferentes áreas de conhecimento, que integre 

estruturadamente estudos sobre cada um dos componentes do processo. 
 

Pensando nessa dinâmica, de estudos e pesquisas, rumo à complexidade dos 

termos na sua relação com a realidade da prática educativa e arriscamos dizer que 

entendemos por alfabetização a aprendizagem da leitura e escrita, ou seja, o domínio do 

código alfabético. Soares (2014, p. 15-16) chama a atenção para o cuidado em 

conceituar alfabetização de modo ampliado, pois corre-se o risco em perder a sua 

especificidade. Assim, ela propõe o seguinte conceito mais apropriado “[...] é o 

processo de aquisição do código escrito, das habilidades de leitura e escrita”. E ainda 

amplia, dizendo que “é também um processo de compreensão/expressão de significados 

por meio do código escrito”. É importante compreender tais conceitos, pois eles tendem 

a diferenciar-se conforme as características históricas, econômicas, tecnológicas e 

culturais das diferentes sociedades. O conceito de alfabetização não é único no mundo, 

porque depende desses fatores. A própria autora, ressalta que a alfabetização não é 

meramente a representação da língua oral, demonstrado no conceito acima, pois nem 

todos os fonemas tem correspondência com os grafemas, ou seja, a língua escrita não é 

cópia fidedigna da língua oral, não se escreve da mesma forma que se fala. Na escrita, é 

preciso utilizar-se de vários significados para explicar, por exemplo, as expressões não 

verbais, como os gestos, as mímicas. Portanto, conceituar alfabetização depende de 

vários fatores. 

A alfabetização engloba um conjunto de habilidades, pois não é apenas o ato de 

decodificar códigos e a relação entre fonema e grafema. E além disso, ser capaz de, a 

partir das habilidades individuais de cada sujeito, saber ler e escrever seus significados 

(SOARES, 2014). Tal fato, instigou ainda mais o aparecimento de várias pesquisas, as 

quais precisam se articularem para compreender as múltiplas facetas de tal conceito e 

desconsiderar que eles levaram, até o final da década de 80, associar o fracasso escolar 

ao desempenho e responsabilidade somente do aluno. Por esse e por vários outros 
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condicionantes é que estudar o processo de alfabetização no Brasil, tornou-se 

necessário. Vejamos o que pontua Soares (2014, p.20), sobre os problemas que envolve 

a alfabetização: 

 

[...] as funções e os objetivos atribuídos à leitura e à escrita pelas classes 

populares, e a utilização dessas habilidades por essas classes são, 

inegavelmente, diferentes da funções e objetivos a elas atribuídos pelas 

classes favorecidas, e da utilização que delas fazem essas classes. 

 

Nesse sentido, as manifestações da língua falada, conforme o grupo social e 

econômico, vai resultar de uma escrita, também diferente de outros grupos com 

características peculiares.  Daí a complementação da autora sobre a alfabetização “é um 

processo de natureza não só psicológica e psicolinguística, como também de natureza 

sociolinguística” (SOARES, 2014, p.20). Não basta apenas desenvolver pesquisas e 

estudos sobre os conceitos da alfabetização é necessário considerar, na prática 

educativa, a amplitude dos condicionantes, dessa ação, na vida dos alunos, na relação 

desses com os professores, das metodologias e didáticas utilizadas, que supervalorizam 

a escrita e menosprezam a linguagem oral, que é bem diversa e discriminada pelos 

padrões da sociedade atual. 

Essa mesma sociedade, se organiza e se constitui, a partir de padrões e modelos 

dos países desenvolvidos e a escola, consequentemente, tende a valorizar alunos de 

classes economicamente mais favoráveis para condicioná-las à alfabetização a partir da 

norma culta. Evidenciamos, assim, que a escola tende a trabalhar nessa perspectiva 

meritocrática, prejudicando os alunos das classes populares.  

Soares (2014, p.22) pontua que “aprender a ler e a escrever, para a escola, parece 

apenas significar a aquisição de um instrumento para a futura obtenção de 

conhecimentos; a escola desconhece a alfabetização como forma de pensamento, 

processo de construção do saber e meio de conquista de poder político”. Se assim for, os 

alunos das classes populares estão às margens da conquista e construção do pensamento 

crítico, pois lhe são negadas, pela própria insuficiência de recursos econômicos, como 

os culturais, o domínio da norma e, em consequência a capacidade de ler, escrever e 

fazer uso do que aprendeu em suas diversas formas de expressão cultural. 
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Somado a esses fatores sociais, culturais e econômicos, consideramos que a 

alfabetização, nesse prisma da exclusão, impõe além dos métodos de alfabetização, os 

materiais didáticos que não condizem com a realidade vivenciada pelo aluno. Ao torná-

lo usuário de materiais impressos, produzidos em larga escala, pelo MEC-Ministério da 

Educação, secretarias estaduais e municipais de ensino, e organismos internacionais 

para atender todo o território brasileiro- os alunos estão cada vez mais prejudicados, 

pois não há sentido nos temas estudados com as necessidades da sua realidade 

vivencial. Esse tipo de alfabetização é fruto de propostas e políticas públicas que 

desrespeitam os alunos e professores e os colocam em situações desiguais de 

aprendizagem, pois o que deve ser apresentado como proposta de formação em um 

estado, não é mesmo, utilizado em outro. E além do mais, privilegiam, sobremaneira a 

relação fonema e grafema, como sendo o mais importante, no processo de alfabetização. 

Diante desses fatos, a escola só contribuirá, de fato, para que os sujeitos 

conquistem a cidadania, e sejam autônomos e críticos, se houver entre a teoria (temas 

estudados) e a prática (história de vida dos alunos) um diálogo permanente e profícuo. 

Dessa relação, podemos ampliar o conceito de alfabetização, introduzindo um novo 

termo, o letramento, que apesar de distintos, em suas especificidades, são interligados e 

por vezes, insistentemente, “[...]se mesclam, se superpõem e frequentemente se 

confundem” (SOARES, 2003, p.5).  

O letramento para a autora é “[...]o resultado da ação de ensinar ou de aprender a 

ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo 

como consequência de ter-se apropriado da escrita” (SOARES, 1998, p.18). Essa 

apropriação se dá à medida que os sujeitos, em condições culturais, econômicas, sociais, 

psicológicas, psicolinguísticas, fizer o uso social do código escrito, a partir de sua fala, 

na articulação entre ambos com o processo em sua vida, para se comunicar, se fazer 

entender, se expressar e, o mais importante, ter o domínio político da leitura e escrita, 

tornando-se crítico e político, sem se deixar persuadido pelas amarras de um sistema 

capitalista perverso e opressor. 

Politicamente falando, o Brasil, pela diversidade geográfico, e tamanha 

desigualdade sócio, cultural e econômica dos indivíduos que formam a nação, ainda tem 

muito a melhorar no que diz respeito às pesquisas sobre o alfabetizar na perspectiva do 
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letramento, pois não se separam as questões educacionais das mudanças sociais. Tal 

situação deve ser analisada articuladamente, pois não haverá progresso da sociedade se 

ambas caminharem por caminhos opostos. A alfabetização só terá sentido, de fato, se 

todos, sem distinção, possuírem as mesmas condições básicas para o aprender: saúde, 

educação, moradia, saneamento, lazer, segurança, etc. 

Esses direitos, desde o início da década de 90, a partir de políticas públicas vêm 

sendo implementados para pôr em evidência a universalização da educação. Com a 

Constituição Federal de 88, apesar de considerada a constituição cidadã (Pronunciada 

por Ulisses Guimarães- Presidente da Associação Nacional Constituinte, responsável 

pela elaboração da constituição), pois trazia, em seu bojo, algumas melhorias e 

inovações no que diz respeito à participação do povo, contou com pouco mais de 12.000 

pessoas participantes. Em seu artigo 205, referente a educação, destaca ser: “[...] direito 

de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Dois dados bastante, 

controversos, a participação da sociedade, expresso em um percentual tão insignificante 

em relação à população nacional e ainda, por declarar o pleno desenvolvimento da 

pessoa. Ora, o Brasil, em relação à alfabetização, em pleno século XXI ainda não 

conseguiu pôr fim ao analfabetismo. Segundo Carvalho (2015, p.66) “a situação do 

analfabetismo varia conforme a região do país e a zona (rural ou urbana). Existem ainda 

municípios brasileiros que têm porcentagem de mais de 50% de analfabetos, enquanto 

há outros em que essa taxa não chega a 10% (MEC/Inep, 2003)”. 

Esses dados remetem à interpretação de que, algo precisa ser evidenciado, 

novamente reiterar a importância de políticas públicas para a alfabetização, pois não 

mais basta saber ler e escrever “é preciso saber fazer uso do ler e do escrever, saber 

responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente” 

(SOARES, 1998, p.20). Assim, é que processos de letramento ganham impacto na 

formação dos indivíduos, pois capacita-os tanto na leitura e escrita como na utilização, 

com considerável desenvoltura, dessa relação dialógica, para conseguir sucesso no uso 

para os fins variados: social e profissional. A capacidade de ler e escrever, com razoável 

propriedade, utilizando com autonomia dos recursos linguísticos e extralinguísticos é 
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situação essencial para que o sujeito, seja considerado alfabetizado e letrado. 

Ultrapassar os limites da decodificação é o que diferencia alfabetizar e letrar.  

Os termos alfabetização e letramento, embora sejam distintos nos conceitos, são 

indissociáveis na prática educativa ― um não acontece sem o outro, como sinalizado 

por Freire (2008, p. 111): “A alfabetização implica não uma memorização visual e 

mecânica de sentenças, de palavras, de sílabas, desgarradas de um universo existencial, 

mas uma atitude de criação e recriação. Implica uma autoformação de que possa resultar 

uma postura interferente sobre seu contexto”. Não se separa prática da teoria, ambas se 

constituem numa relação dialética e transformadora. 

Pressupomos que alfabetizar na perspectiva do letramento seja condição 

essencial para que o professor possa contribuir com os alunos, tanto no domínio do 

código escrito, na identificação do grafema e fonema, como na compreensão dos 

sentidos que as palavras assumem, nos diversos contextos da prática social. Assim, 

alfabetizar/letrar é um processo multidimensional, relacionado ao ato educativo, social, 

cultural, emocional, psicológico, fisiológico, filosófico e principalmente, político. 

Evidenciamos o ato político, porque é a partir dos processos da leitura e escrita que o 

indivíduo se comunica com o mundo, apropria-se da linguagem para se conhecer, 

constituir-se e se relaciona com os outros e o mundo. A linguagem, tanto escrita como 

oral, é o potencial formativo do indivíduo. Para Smolka (2008, p. 63), a criança: 

 

[...]aprende a ouvir, a entender o outro pela leitura; aprende a falar, a dizer o 

que quer pela escrita. Mas esse aprender significa fazer, usar, praticar, 

conhecer. Enquanto escreve, a criança aprende a escrever e aprende sobre a 

escrita. Isso traz para as implicações pedagógicas os seus aspectos sociais e 

políticos. 

 

Por fim, podemos chegar à conclusão de que analisar as necessidades formativas 

dos professores para evidenciar processos formativos mais organizados e significativos 

é uma possibilidade de sucesso. Logo, é indiscutível pensar em formação contínua em 

serviço sem ouvir os professores e a partir deles iniciar a sua própria formação tendo 

por base o que querem aprender. Nesse sentido, é possível a partir de suas dificuldades, 

organizar as pesquisas sobre os temas que são importantes para a melhoria da prática 

educativa. No caso deste trabalho, ficou evidente que as questões sobre a alfabetização e 
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letramento ainda estão em estudo, porém já descortinam, grande parte, o que antes 

estava desconhecido ou mal compreendido. 

 

CONCLUSÕES  

Iniciamos este trabalho a partir do que nos preocupou no momento da formação 

contínua em serviço. Os professores manifestaram suas dúvidas sobre o tema da 

alfabetização e letramento, no que diz respeito a ambos os termos. Tal problema nos 

motivaram a realizar a pesquisa bibliográfica, tendo por objetivo, inicialmente, priorizar 

a importância da análise das necessidades formativas docentes e a valorizando da 

participação dos professores na sua própria formação e em segundo momento por traçar 

a investigação por teorias que abordam a alfabetização e letramento para a prática 

alfabetizadora. De modo geral, a pesquisa contribuiu conosco enquanto pesquisador, 

mas também com os professores alfabetizadores pois a partir de suas dificuldades, foi 

possível estabelecer um ciclo de estudos e pesquisas capazes de trazer para a ambiência 

escolar a articulação da teoria e prática, ou seja, para alfabetizar precisamos conhecer a 

teoria que nos ampara e que nos fundamenta.  

Nossa pesquisa ainda está em andamento, porém os professores demonstraram 

na formação contínua que, buscar informação e a qualificação é um dos recursos 

indispensáveis para melhorar a própria atuação docente. Ainda finalizaremos a pesquisa 

bibliográfica e vamos propor rodas de conversas e oficinas abordando a temática sobre 

as necessidades formativas e a alfabetização e letramento para articular ambos temas, 

evidenciando que a pesquisa promoveu a aprendizagem tanto do pesquisador como 

abriu portas para um novo modo de conduzir a formação contínua em serviço. 
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Resumo:  
Muito se discute sobre as modificações para a formação e prática docente, para que a mesma se 

adéque às novas demandas da sociedade atual. Entre as propostas para a formação de 

professores, têm se destacado a do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência 

(Pibid), que é subsidiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- 

CAPES. Neste sentido, a presente  pesquisa tem por objetivo conhecer o Pibid na sua 

organização e estrutura e suas contribuições para a prática docente a partir do olhar dos ex-

pibidianos, bem como de  que forma a sua participação no programa contribuiu para seu a 

formação de sua identidade docente e prática profissional.  Tema este que desperta muitos 

questionamentos sobre como é a atuação dos pibidianos e ex-pibidianos no ambiente escolar. 

Esta pesquisa é relevante uma vez que vai analisar como o programa vem se desenvolvendo e 

qual sua contribuição na formação inicial docente.  Este trabalho insere-se em uma perspectiva 

de pesquisa de abordagem qualitativa por ser compreendido como uma forma mais adequada 

para compreender a singularidade da subjetividade humana. Além da pesquisa bibliográfica para 

fundamentação teórica, recorreremos a instrumentos como o roteiro para entrevista e  análise de 

documentos referentes ao tema da pesquisa. Esperamos perceber a contribuição do Pibid na 

formação da identidade docente de novos professores, devido ao fato de que o PIBID tem como 

um dos seus objetivos promover a interação da teoria com a prática docente e o 

desenvolvimento de novas metodologias de ensino, sendo que é na participação ativa na escola 

que o licenciando consegue desenvolver e formar sua identidade como professor. 

 

Palavras-chave: Formação de professores; Pibid; Identidade docente. 

 

Introdução 

A educação brasileira passou por várias mudanças ao longo das últimas décadas, 

tanto no aspecto organizacional como didático, tendo como fatores que influenciaram 

este processo a abertura para uma postura política neoliberal, o crescimento econômico 

e social do país. Mediante essas mudanças surge a necessidade de mão de obra 

qualificada e especializada, o que faz com que a educação passe a ser considerada um 
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elemento chave desse processo.  Para tal o Brasil vem desenvolvendo políticas públicas, 

visando superar essa deficiência, resultado de décadas sem planejamentos adequados 

voltados para a educação, tendo como consequência altos índices de analfabetismo, 

evasão escolar, altas taxas de reprovação e um ensino considerado por muitos de baixa 

de qualidade.  

Nesse contexto os profissionais da educação têm que se adequar não somente às 

novas perspectivas educacionais e às demandas econômicas, mas também com o 

surgimento de novas tecnologias no processo de ensino e de aprendizagem, as novas 

configurações familiares dos estudantes, às propostas educacionais de inclusão social. 

Martins (2012, p.54) analisa esse momento de mudanças como: 

 

As exigências da sociedade e o momento histórico de profundas mudanças no 

campo da formação e atuação profissional contribuem para uma constante 

avaliação da atual situação da profissionalização docente, considerando a 

formação como um processo de autoformação, de reelaboração dos saberes 

adquiridos na graduação em confronto com a prática vivenciada no cotidiano 

escolar. Uma formação capaz de conduzir reflexões que permitam a análise 

do contexto sócio-histórico e da realidade da educação básica. 

 

  É nesse cenário em mutação, com várias propostas para a educação que surge o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) que é subsidiado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O Pibid é um 

programa de formação de docentes para Educação Básica. Este programa teve início em 

2007 e, após resultados positivos, o Ministério da Educação (MEC), institucionalizou o 

projeto proporcionando sua consolidação. Segundo Saviani (2009, p.11) O Pibid “[...] é 

um Programa destinado a alunos dos cursos de licenciatura  (...) das universidades 

públicas  e privadas para desenvolver projetos de educação nas escolas da rede pública 

de educação básica”. 

 Destarte, o Pibid visa melhorar a formação do professor da Educação Básica, nas  

escolas públicas, pois como apresentado pela Capes, “[...] é uma iniciativa para o 

aperfeiçoamento e  a valorização da formação de professores para a Educação Básica”. 

(BRASIL/Capes, 2014) 

  Inicialmente, o programa atendia as seguintes áreas: Física, Química, Biologia e 

Matemática, devido à carência de profissionais que atuam nestas disciplinas. Com os 



 

429 

 

resultados positivos, o Pibib se expandiu para as demais áreas do conhecimento e 

passou a atender vários níveis de ensino, como o ensino fundamental, educação de 

jovens e adultos, indígenas e quilombolas e campo. O Pibid tem como objetivos: 

 

I - incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 

básica; 

II - contribuir para a valorização do magistério; 

III - elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 

básica; 

IV - inserir os licenciados no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

V - incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como conformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério;  

VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 

dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura ((PORTARIA 260/2010-CAPES) 

 
O Pibid é um diferencial para formação docente, no sentido em que os estágios 

supervisionados exigidos pelos cursos de licenciatura não conseguem fazer com que os 

estudantes tenham acesso a vivencia escolar e, em muitos casos, são bastante 

superficiais fazendo com que os licenciandos não consigam compreender a verdadeira 

dinâmica escola.  

Dessa forma, o conhecimento da realidade é fundamental, pois a prática 

cotidiana é primordial para despertar “encantamento” ou até mesmo “desencantamento” 

pela profissão. Sabemos que tornar-se professor é um processo que acontece 

comumente quando existe o contato com a realidade cotidiana. Como bem afirma Freire 

(1991, p.58). Nessa perspectiva defendemos que ninguém começa a ser professor numa 

certa terça feira às quatro horas da tarde. Nenhuma pessoa nasce professor ou marcado 

para ser professor. A gente se faz educador, a gente se forma, como educador, 

permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática. 

Portanto, a atividade de conhecer a escola possibilita um processo de reflexão. 

De acordo com Tardif (2002, p. 53): 
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[...] a prática pode ser vista como um processo de aprendizagem por meio do 

qual os professores retraduzem sua formação e a adaptam à profissão, 

eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato ou sem relação com a 

realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes de uma maneira ou de 

outra 

 

Dentro dessa visão entendemos que o Pibid possibilita aos licenciandos uma 

aproximação da realidade escolar e ao mesmo tempo a vivência em sala de aula, pois é 

por meio desta experiência que eles poderão tomar a decisão pela docência e se preparar 

melhor para ser professor, além de já ir construindo sua identidade enquanto tal. 

Portanto, acreditamos que conhecer a realidade, ter experiência e despertar o 

desejo de ser docente são os aspectos mais significativos do Pibid, é o que buscaremos 

confirmar nesta pesquisa. As atividades desenvolvidas pelo pibidiano o aproximam da 

realidade escolar, criam oportunidades de estar na sala de aula com outro docente, de 

pensar e planejar aulas, acompanhar a aprendizagem dos estudantes.  E o mais 

importante: proporciona um repensar de si mesmo, como aluno na trajetória da escola 

básica e como professor em formação. A experiência do Pibid comprova o anunciado 

pelos pensadores dialéticos: a prática docente efetiva é coerente com sua tomada de 

consciência crítica sobre a sua própria prática. Concordamos, assim, com Paulo Freire 

(1981) ao dizer que na constante busca de sermos mais, transformamos a realidade 

objetiva e os efeitos desta transformação, refletem-se na transformação de nós mesmos. 

A partir destes questionamentos sobre a educação brasileira e os projetos 

desenvolvidos para sanar tais deficiências, especialmente a partir dos objetivos do Pibid 

estabelecidos na Portaria 260 de 2010, é que este projeto foi pensado e será 

desenvolvido.  

No âmbito da formação de professores o Pibid é um dos programas que neste 

momento, está ameaçado de extinção, pois passou/passa por um processo de 

reformulação per meio do Edital da Capes 07/2018, publicado logo após ao Edital 

6/2018, que regulamenta o Programa de Residência Pedagógica, que absorve cinquenta 

por cento das bolsas antes destinadas ao Pibid. 

 Assim, acreditamos poder contribuir com as discussões sobre as políticas e 

prática de formação de professores nos dias atuais, convencidos que estamos 

trabalhando pelo reconhecimento de um importante programa que muito tem agregado à 
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formação do profissional docente.  Por isso, pretendemos analisar dentre os professores 

que fizeram parte do Pibid em Uberaba-MG, se realmente o programa contribuiu para a 

sua formação como professora. Almejamos, ainda, levantar quais os elementos são 

necessários para a formação de professores, a importância de se ter uma boa 

fundamentação teórica, assim como conciliar a prática como a teoria adquirida nas 

universidades à realidade escolar, as contribuições do projeto para a sua prática 

profissional e a construção da identidade docente. 

Neste trabalho de pesquisa optamos por uma vertente crítica-dialética, 

fundamentada em autores do materialismo histórico dialético.  Nesse pressuposto 

iremos nos embasar nos estudos destes pesquisadores que se utilizam de tal abordagem 

para nortear nossas análises.  

Ademais, a metodologia a ser utilizada para a investigação pode ser 

caracterizada como exploratória, descritiva e qualitativa, contando ainda com as 

pesquisas bibliográfica, documental e empírica, com aplicação de entrevistas orientadas 

por um roteiro de questões semiestruturadas. 

Na abordagem qualitativa por ser compreendido como o método mais adequado 

para entender a singularidade da subjetividade humana, e ainda por ter como 

característica principal o objetivo da construção do conhecimento pelo  diálogo e das 

interações entre sujeito e pesquisador.  Bodgan e Biklen (1994, p.51) entendem este 

processo com: 

 

Os investigadores qualitativos estabelecem estratégias e procedimentos que 

lhes permitem tomar em consideração as experiências do ponto de vista do 

informador. O processo de condução de investigação qualitativa reflete uma 

espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, dado 

estes não serem abordados por aqueles de uma forma neutra. 

 

Segundo estes autores “os investigadores qualitativos em educação” estão 

continuamente a questionar os sujeitos de investigação, com o objetivo de perceber 

"aquilo que eles experimentam, o modo como eles interpretam as suas experiências e o 

modo como eles próprios estruturam o mundo social em que vivem” (BODGAN E 

BIKLEN, 1994, p.51).  

E ainda de acordo com  Minayo (2007, p. 21)  
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[...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares, [...] Ela 

trabalha com um universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo de relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização. 

 

Em relação aos procedimentos optamos pela pesquisa do tipo descritiva que 

segundo Lüdke e André (2015, p. 13) “[...] é rica em descrições de pessoas, situações, 

acontecimentos; inclui transcrições de entrevistas e de depoimentos, fotografias, 

desenhos e extratos de vários tipos de documentos.” Nesse tipo de pesquisa, todos os 

dados da realidade pesquisada são importantes, sendo que o pesquisador deve estar 

atento ao maior número possível de elementos presentes na situação estudada, pois, 

considera-se todas as informações, mesmo aquelas consideradas triviais, relevantes para  

uma melhor compreensão do problema de pesquisa proposto.   

A trajetória metodológica da presente investigação iniciará com a realização de 

uma pesquisa bibliográfica para uma fundamentação teórica que  consistente em 

respaldar todo o trabalho proposto.  Neste intuito, faremos a exploração das pesquisas já 

realizadas e nos situar sobre quais são os autores e pesquisadores sobre esta temática, 

suas conclusões e visões sobre o Pibid e as propostas educacionais vigentes, estes dados 

são muito importantes para dar sustentação teórica aos estudos  a  serem realizados 

sobre formação do professor e o desenvolvimento de sua identidade docente.  

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O PIBID E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA 

FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE 

      Existem muitas discussões sobre “aprender a ser professor”, ressaltando que 

ainda nos dias atuais muitas pessoas acreditam que para ser professor e necessário ter 

um dom, comparam a profissão como um sacerdócio, estigma este que precisa 

urgentemente ser ultrapassado. Sobre estas inquietações Pimenta (2005, p.46) pondera, 

que uma identidade profissional se constrói a partir da revisão constante dos 

significados sociais da profissão e da revisão das tradições. 

       A questão da formação docente tem sido foco de vários debates e pesquisas, 

dentre os assuntos abordados sobre  esta temática, podemos citar estudos relacionados 
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os currículos e métodos que devem ser aplicados na formação dos professores nas 

últimas décadas o que tem contribuído para o aumento de estudos sobre tal problemática 

(GATTI, 2013; MARCELO GARCIA, 1999; SAVIANI, 2009; SHULMAN, 1987;). 

São recorrentes os discursos e debates sobre a questão da formação e da prática docente. 

Em seus estudos de Gatti explica este momento como:  

 

Hoje, em função dos graves problemas que enfrentamos no que diz respeito 

às aprendizagens escolares em nossa sociedade, a qual se complexifica a cada 

dia, avoluma-se a preocupação com as licenciaturas, seja quanto às estruturas 

institucionais que as abrigam, seja quanto aos seus currículos e conteúdos 

formativos (GATTI, 2013, p.1359) 

 

Ao abordar as preocupações referentes à complexidade e à importância da 

formação docente, referentes aos conteúdos e currículos que devem ser criados para 

atender as demandas da sociedade atual, que vai exigir que uma nova postura com 

relação à formação e às práticas, surgem novos conceitos sobre a formação destes 

profissionais para atender tais demandas, pois “estamos assumindo que o papel da 

escola, e dos professores, é o de ensinar-educando, uma vez que postulamos que sem 

conhecimentos básicos para interpretação do mundo não há verdadeira condição de 

formação de valores e de exercício de cidadania”. (GATTI, 2013, p.136) 

Em seus estudos Marcelo Garcia (1999, p. 26) afirma que a formação inicial e 

continuada deve “possibilitar aos professores adquirir ou aperfeiçoar seus 

conhecimentos, habilidades, disposições para exercer sua atividade docente, de modo a 

melhorar a qualidade da educação que seus alunos recebem”. Afirmação esta que 

comunga com nossos anseios sobre o objetivo da docência. Mas aprender a ser 

professor é um processo que vai muito além dos conhecimentos técnicos ou teóricos 

específicos aprendidos nas Universidades, a formação a docência necessita desde o 

início, de vivências pedagógicas no espaço escolar e fora dela.  Marcondes (2013, 

p.136) pondera sobre a necessidade de se estimular “momentos que envolvam o 

investigar e conhecer a realidade da escola – momentos de pesquisa – que possam 

colocar juntos acadêmicos e professores são importantes durante o curso de formação”.

 Essa vivência deverá ser pautada na análise, confronto e questionamento sobre 

as teorias e metodologias existentes, assim como a busca de novos métodos de ensino  
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Marcelo García (1999) propõe uma estrutura conceitual da formação de 

professores. O autor resgata diferentes contribuições acerca do conceito da palavra 

formação e sintetiza que formação não é o mesmo que ensino, treino ou educação; é um 

processo amplo que perpassa por questões pessoais de desenvolvimento humano; e está 

diretamente associado à disposição e capacidade do indivíduo em aprender. As palavras 

do autor: 

 

[...] para se dar sentido à formação de professores, não se pode fazer derivar o 

seu corpo conceptual do conceito de ensino por si próprio. Ensinar, que é 

algo que qualquer um faz em qualquer momento, não é o mesmo que ser um 

professor. Existem outras preocupações conceptuais mais vastas que 

contribuem para configurar o professor: ser professor implica lidar com 

outras pessoas (professores) que trabalham em organizações (escolas) com 

outras pessoas (alunos) para conseguir que  estas pessoas aprendam algo (se 

eduquem) (...). (FLODEN, BUCHMANN, 1990, p. 45 apud MARCELO 

GARCIA, 1999, p. 23-24). 

 

Para o autor, a formação de professores é área de conhecimento, de investigação, 

de propostas teóricas e práticas; contempla as formações inicial, continuada e o 

exercício docente; é um processo individual e coletivo; e está relacionado às 

experiências de aprendizagem que promovem reflexão e ação para com o ensino, escola, 

alunos, currículo, qualidade da educação etc. Assim, Marcelo García (1999) assevera 

que a formação de professores deve pautar-se pela interrelação de fatores teóricos, 

técnicos, éticos, políticos, de experiência e identidade docente. O desenvolvimento 

profissional do professor é fator de interferência nas práticas de ensino, no rendimento 

dos alunos e nas crenças e atitudes dos professores. 

Na busca de maior conexão entre a formação na universidade e as experiências 

de campo na formação de professores em Instituições de Educação Superior (IES), onde 

se formam os futuros professores, aparece o conceito de “terceiro espaço”, que propõe:   

 

 [...] a criação de espaços híbridos nos programas de formação inicial de 

professores que reúnem professores da Educação Básica e do Ensino 

Superior, e conhecimento prático profissional e acadêmico em novas formas 

para aprimorar a aprendizagem dos futuros professores. (ZEICHNER, 2010, 

p. 486). 
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Esses espaços híbridos – ou “terceiro espaço” incentivam um status mais 

democrático e direto para seus participantes: os professores da Universidade, os 

licenciandos e os professores da Educação Básica.  São espaços de busca de 

transformação e inovação da formação docente, possibilitando maior oportunidade para 

o aprendizado ampliado e significativo.  E, nesse contexto, coexistem a possibilidade de 

formação inicial e formação continuada. 

Zeichner (2010) ainda complementa a ideia afirmando que a criação de espaços 

híbridos na formação de professores, onde o conhecimento empírico e o acadêmico, 

somados ao conhecimento existente nas comunidades, estão juntos de modos menos 

hierárquicos a serviço da aprendizagem docente; e, desse modo, representam mudanças 

de paradigma na epistemologia dos programas de formação de professores.  E, ainda 

nesse prisma, o mesmo autor afirma que as pesquisas têm demonstrado claramente que 

as experiências de campo constituem importantes ocasiões para que se efetive a 

aprendizagem docente mais do que meramente momentos nos quais os futuros 

professores podem demonstrar ou aplicar coisas previamente aprendidas. 

Nessa perspectiva, o Programa Institucional de Bolsas e Iniciação à Docência 

(PIBID) tem representado importante contribuição na formação de licenciandos nas 

instituições de ensino superior. É visível que muitos acadêmicos que não se 

interessavam pela docência têm manifestado interesse e se envolvido com afinco nas 

atividades dos projetos PIBID nas escolas de Educação Básica. 

Schulman (2014, p.203), analisa que as principais dificuldades dos professores 

iniciantes está relacionada à articulação de seus conhecimentos para a prática em sala de 

aula e explica que os próprios professores têm dificuldade para articular o que sabem e 

como sabem. Sobre esta questão Tardif e Raymond (2000, p.213) discutem que “[...]  os 

saberes profissionais dos professores parecem ser portanto plurais, compósitos, 

heterogêneos, pois trazem à tona no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e 

manifestações do saber-fazer e do saber- ser bastante diversificados,  provenientes de 

fontes variadas”. 

Ainda com relação à formação docente Tardif e Raymond (2000, p.227) dividem 

em fases os processos normativos de formação dos professores, segundo estes autores a 

primeira fase consiste em rito de passagem da condição de estudante à de professor , 
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citam as descobertas, decepções com relação à profissão, descrevem este momento 

como: 

 

Uma fase de exploração (do primeiro ao terceiro ano), na qual o professor faz 

uma escolha provisória da sua profissão, inicia-se através de tentativas e 

erros, sente a necessidade de ser aceito por seu círculo profissional (alunos, 

colegas, diretores de escolas, pais de alunos etc.) e experimenta diferentes 

papéis. Essa fase varia de acordo com os professores, pois pode ser fácil ou 

difícil, entusiasmadora ou decepcionante, e é condicionada pelas limitações 

da instituição.  (TARDIF e RAYMOND, 2000, p.227)  

 

Observamos a partir destas leituras que a formação docente é primordial para o 

futuro profissional e também para a educação. Um profissional melhor preparado 

durante sua iniciação profissional torna-se consciente da realidade escolar e desenvolve 

o senso crítico e flexibilidade para trabalhar os conteúdos a partir de metodologias de 

ensino diferenciadas, visando tornar o processo ensino/ aprendizado mais efeitvo. Mas é 

no inicio da docência que os professores enfrentam os maiores desafios pois “[...] é no 

inicio da carreira que a estruturação do saber experimental é mais forte e importante, 

estando ligada à experiência de trabalho” (TARDIF e RAYMOND, 2000, p.229). 

Os professores iniciantes sofrem com questões relacionadas, ao domínio de 

conteúdo, domínio de sala a aceitação entre os pares. Sobre este problemática Tardif e 

Raymond ( 2000, p. 213) pontuam a  sua integração e sua participação na vida cotidiana 

da escola e dos colegas de trabalho colocam igualmente em jogo conhecimentos e 

maneiras de ser coletivos, assim como diversos conhecimentos do trabalho partilhados 

entre os pares, notadamente a respeito dos estudantes e dos pais (...). E ainda com 

relação às questões referentes ao domínio de conteúdos e ao aprender a ensinar 

disciplina. Shulmam reflete: 

 

[...] do status de aprendiz para o de professor, de ser capaz de compreender o 

conteúdo por si mesmo a se tornar capaz de elucidar o conteúdo de novas 

maneiras, reorganizá-lo e dividi-lo, envolve-lo em atividades  e emoções, em 

metáforas e exercícios, e em exemplos e demonstrações, de forma que possa 

ser compreendido pelo alunos. (SHULMAM, 2014, p.2013) 

 

Não obstante, para que tal processo de mudança ocorra é necessária a formação 

de profissionais qualificados, cuja fundamentação teórica e as bases de ensino sejam 
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pautadas sobre a perspectiva da mediação. Nesta mesma direção de análise, Libâneo 

(2004, p.6) salienta a necessidade do professor em ser um agente estimulador do 

desenvolvimento intelectual dos estudantes, de modo que “a educação e o ensino se 

constituem formas universais e necessárias do desenvolvimento mental, em cujo 

processo se liga os fatores socioculturais e as condições internas dos indivíduos” 

 No entanto para que tais objetivos sejam alcançados torna-se imprescindível a 

formação de profissionais que não sejam meros reprodutores de conhecimentos e 

saberes adquiridos ao longo da graduação e prática docente, e primordial que este 

profissional se transforme em um profissional pesquisador e mediador do 

conhecimento, estimulando o desenvolvimento do senso crítico e da observação nos 

estudantes.  

 

Considerações finais: 

Nossa visão é de que tanto a formação inicial quanto a continuada configuram-se 

em espaços férteis e fecundos de análises fundamentadas e sustentadas por estudos 

teóricos acerca da organização do trabalho escolar.  Desse modo é possível construir 

alternativas pedagógicas, em um processo de ação-reflexão-ação. Portanto, a formação 

do/a professor/a ocorre em um continuum porque, como sujeitos inacabados não 

paramos de aprender. Já disse Paulo Freire, “[...] quem ensina aprende ao ensinar e 

quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p.25). 

A parir destas reflexões e analises percebemos a relevância do projeto para a 

formação inicial docente, por se tratar de um programa que tem por objetivos aproximar 

a teoria com a prática, mas também a aproximação dos alunos de licenciatura, os 

professores das escolas e os professores universitários o que no nosso entender forma 

uma tríade que produz conhecimentos e estimula a pesquisa e reflexão constante da 

prática. 
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Resumo: 

O presente trabalho explicita os primeiros encaminhamentos de uma pesquisa de 

mestrado com o interesse sobre como a avaliação acontece no contexto escolar para as 

crianças com deficiência e quais são as contribuições da avaliação formativa no que se 

refere ao processo educativo desse público. Compreendemos que, a escola que 

conhecemos hoje, é fruto de uma lógica excludente e massificadora, de intuito 

capitalista, em que o melhor e o mais sábio alcança o sucesso. A complexidade e 

multiplicidade de ações e situações no contexto escolar, as formas de organização dos 

tempos e espaços da escola e as relações de concepções e políticas que envolvem os 

grupos determinam as funções sociais que a razão capitalista impõe à todas/os. 

Pensando desta maneira, por meio da pesquisa tentamos vislumbrar ações positivas que 

eliminem as barreiras de aprendizagem para essas crianças. Utilizamos autores como 

Charles Hadji (2001), Luiz Carlos de Freitas (2003), Domingos Fernandes 

(2005,2006,2009), Cipriano Carlos Lukesi (2011) e Benigna Maria de Freitas Villas 

Boas (2009, 2010, 2011, 2013) no que tange à avaliação, e documentos e  autores que 

tratam do assunto relacionado à Educação Especial, como a LDB/0304/96, Lei n º 

13.146 de 06 de Julho de 2015, Política Nacional de Educação Especial na perspectiva 

inclusiva,  Portaria nº 948/2007 (2008), Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica (2001), Rosita Edler Carvalho (2010), David Rodrigues (2006), 

José Pacheco (2008), Rosana Glat (2009), Maria Tereza Eglér Mantoan (2006). 

 

Palavras-chave: Avaliação, Professores, Criança com Deficiência 

 

Introdução 

Atualmente as escolas permanecem com a lógica de uma avaliação pedagógica 

usada como sinônimo de medida. Assim, as provas, as notas e as atividades avaliativas 

na escola assumem a proporção de validação da eficiência do ensino e da averiguação 

do rendimento da aprendizagem (HAYDT, 2004). Os professores passaram a estudar, 

propor, executar e garantir que suas ações pedagógicas favorecessem essa concepção de 

aprendizagem e de avaliação quantitativa. Analisando o mesmo fato, Luckesi (2008) 
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identifica que os professores organizam suas práticas pedagógicas avaliativas, de modo 

que o ensino passa a ser definido pelo sistema avaliativo e não pelos conhecimentos, 

saberes que os estudantes aprendem de fato.  

Moretto (2002), afirma que a avaliação é um fator enigmático na escola, o 

sistema é burocrático e os exames, as provas, os testes, as notas são mais importantes do 

que o ensino. Neste sentido, o caminho da avaliação na escola segue uma perspectiva 

cultural e aos professores não é ofertada uma alternativa razoável de modificar as 

estruturas dos processos verificativos. Tal perspectiva cultural direciona uma 

manutenção das práticas dos professores em medir e testar os conhecimentos, 

promovendo uma classificação dos estudantes.  

As práticas dos professores são organizadas a partir de suas experiências, social 

e intelectual, e por serem contínuas, tais experiências podem ser modificadas ao longo 

dos anos de trabalho. Sendo assim, os docentes das escolas escolhidas para essa 

pesquisa também trazem suas experiências individuais, suas práticas educativas e 

avaliativas que apresentam diversidade de ideologias e metodologias. 

Ainda contamos com a burocracia escolar do sistema de avaliação, que organiza 

as polivalências educativas de seus profissionais. No que tange a avaliação, o sistema 

quantifica o resultado de uma prática educacional por meio de notas, valores numéricos 

sem muita atribuição de sentido. Deste modo, a avaliação, numa perspectiva de 

mensuração, quantificação e classificação dos seus estudantes, inibem a utilização de 

práticas de avaliação não listadas no sistema. 

 

Os processos de avaliação tomam o lugar dos motivadores naturais e passam 

a ser a principal ancoragem, além da pressão familiar, para produzir a 

motivação para o estudo. Como na escola aprendem-se/ensinam-se relações, 

a avaliação assume a forma de uma mercadoria com as características de 

dualidade existentes na sociedade capitalista: valor de uso e valor de troca, 

com predomínio do último sobre o primeiro. “Aprender para trocar por nota” 

(FREITAS, 2003, p. 28) 
 

Ou seja, as situações que muitas crianças vivem na escola são as de ter o 

conhecimento transformado em notas, valores quantificáveis graças ao sistema vigente. 

Neste sentido, como as crianças com deficiência são avaliadas, nessa quantificação e 

classificação por meio do sistema avaliativo? Sabemos que quando a escola utiliza 
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apenas a mensuração para a avaliação ela passa a excluir as aprendizagens significativas 

e descontextualiza a vida ao conhecimento o que incorre em prejuízo para os estudantes. 

No contexto estabelecido, entende-se que ainda há discussões a serem realizadas 

na escola em relação à avaliação, e em especial, quando se trata de avaliar crianças com 

deficiência. Compreendemos que os docentes são os atores capazes de diagnosticar a 

discrepância entre o sistema educativo, a realidade de sua sala de aula, as limitações, 

necessidades e potencialidades de seus estudantes com deficiência e podem modificar as 

práticas educativas e avaliativas, de que maneira será possível avaliar essas crianças 

levando em conta a concepção de avaliação formativa? Necessitamos estudar, analisar, 

descrever e aprofundar os aspectos que conceituam a avaliação formativa e de que 

maneira essa pode contribuir significativamente com o processo de ensino-

aprendizagem-avaliação das crianças com deficiência, justificando assim a importância 

dessa pesquisa para auxiliar os docentes a apropriarem-se de uma concepção de 

avaliação que permita o desenvolvimento de aprendizagens significativas para seus 

estudantes.  

 Por essa razão, a avaliação é um fator de longas discussões na escola, e as 

professoras e professores, juntamente com os familiares em uma articulação com 

políticas públicas podem mudar a perspectiva dessa lógica excludente e transformar as 

concepções conservadoras por propostas mais humanizadas e progressistas. (Freitas, 

2003 p. 69 e 70) Além disso, também é preciso articular as práticas pedagógicas 

avaliativas de professoras e professores a uma concepção que realmente permita a 

avaliação das aprendizagens de uma maneira formativa, qualitativa, coletiva e não 

quantitativa, individualista e cumulativa.  

Segundo Freitas (2003) a escola liberal tende a ter um discurso complacente com 

todos, buscando o melhor, e tudo a todos, “prover o ensino de qualidade para todos os 

estudantes indistintamente” (p. 14). No entanto por trás do discurso há o descaso e a 

falta de lógica nos tempos e espaços escolares, que não possibilita que o melhor ou que 

todo o conhecimento seja repassado, pois há condições diferentes para cada contexto 

social. Ainda explica que esse conceito de equidade deve ser compensado pela escola 

por meios de recursos que tornem possível “ensinar tudo a todos”. 



 

444 

 

 Nesse sentido a intenção da escola liberal é um exercício de não garantir tudo a 

todos, pois as condições socioeconômicas e culturais da grande maioria não 

possibilitam o rendimento esperado por essa função social da escola, imposta em uma 

lógica capitalista. Essa escola (nesta lógica) é excludente e perpetua a exclusão social e 

cultural do ser humano. As diferenças, a diversidade e as deficiências não são levadas 

em conta quando pensamos no modo como a escola é organizada hoje em dia. E é a 

favor de uma escola que repense sua função social, sua organização, sua concepção de 

avaliação, seus estudantes em seus próprios contextos sociais e condições econômicas e 

culturais que devemos pensar, refletir. 

Freitas (2003) diz: 

 

...se submetermos os diferentes ritmos dos alunos a um único tempo de 

aprendizagem, produziremos a diferenciação dos desempenhos dos alunos. 

Cada um caminhará a seu ritmo dentro de um mesmo tempo único - logo, uns 

dominam tudo e outros, menos. Caso queiram unificar desempenhos (nível 

elevado de domínio para todos) há que se diversificar o tempo de 

aprendizagem. Para tal é preciso permitir que cada um avance a seu ritmo 

usando todo tempo que lhe seja necessário…. - existência de apropriadas 

formas de ajuda, disponíveis para lidar com os diferentes alunos.” (p.19 e 20) 

 

Percebe-se, aqui o risco dos processos avaliativos na escola pois essa, a 

avaliação, da maneira como está posta na escola, reforça as diferenças e as 

desigualdades ativando a lógica liberal de preparação da mão de obra para uma 

sociedade capitalista. Essa avaliação desvia as aprendizagens significativas e 

descontextualiza a vida do saber, pois, segundo Freitas (2002, p. 38), as situações 

avaliativas que muitos estudantes enfrentam na escola são de ter o conhecimento 

transformado em notas, valores quantificáveis e, muitas vezes, as habilidades, 

interesses, atitudes e conhecimentos epistemológicos apreendidos não são levados em 

conta pelos professores.   

Na avaliação da escola, os ritmos e os tempos e os desempenhos não são 

compreendidos, pois “quem domina avança e quem não aprende repete de ano (ou sai 

da escola)” Freitas (2003, p. 27).  Os “mecanismos artificiais de avaliação” (p.28) 

tornam-se verdades absolutas para constatação do processo de ensino-aprendizagem, e 
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os/as estudantes acabam se alienando nessa lógica dual em que o saber é uma 

mercadoria e troca-se por nota pela média daquilo que se aprende. 

A lógica excludente da escola e da avaliação escolar, provoca muitas discussões 

entre autores que debatem a função da avaliação para o/a estudante.  Villas Boas (2013, 

p.9) corrobora essa afirmação ao dizer que: 

 

[...] as produções escritas sobre avaliação têm aumentado, mas sua prática 

ainda enfrenta muitas dificuldades. Entre as que tenho coletado em minhas 

andanças e conversas com equipes escolares, destaca-se a ênfase em 

procedimentos avaliativos, sem associá-los ao que se entende por avaliação, 

porque e para que utilizá-la, quem dela se beneficia, quem por ela é 

prejudicado, nem ao uso que se pode fazer dos seus resultados. Percebe-se 

que a dimensão técnica ainda ocupa lugar de destaque.  
 

Autores como Hadji (2001), Freitas (2003), Fernandes (2009) e Benigna (2011, 

2013) sugerem uma avaliação com ideias mais progressistas, com possibilidades   

construtivistas, interacionistas no processo cognoscente,  como um processo pedagógico 

interativo ao ensino e aprendizagem, que não se desassociam, mas  são parte intrínseca 

de uma ação conjunta, ensino-aprendizagem-avaliação. A avaliação formativa aqui 

compreendida enquanto formar, constituir-se, ampliar, construir em uma perspectiva 

progressista e não como  “fôrma”, enquadrado, mantido em um formato pronto e pré-

estabelecido, como nos aponta Freitas(2003).   

Escolher a avaliação formativa significa estar a favor de uma concepção da e 

para as aprendizagens. Essa concepção de avaliação formativa como explicita 

Fernandes (2009, p.59), é: “um processo eminentemente pedagógico, plenamente 

integrado ao ensino e à aprendizagem, deliberado, interativo, cuja principal função é a 

de regular e de melhorar as aprendizagens dos alunos”.  

Segundo Fernandes (2009, p. 60), a avaliação formativa se caracteriza pela sua 

organização em oferecer um feedback de qualidade para as/os estudantes, se apresenta 

como uma avaliação que ativa os processos cognitivos e metacognitivos, melhoram a 

autoestima e a motivação das/os estudantes, promove a interação e a comunicação como 

uma via de mão dupla para professores e estudantes, as/os estudantes estão ativamente 

envolvidos e há uma co-responsabilização da aprendizagem. Desta maneira buscar 
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elementos da avaliação formativa que contribuam com as crianças com deficiência pode 

favorecer um processo mais qualitativo em sua aprendizagem. 

Nesta pesquisa considera-se as discussões dos seguintes autores:  Charles Hadji 

(2001), Luiz Carlos de Freitas (2003), Domingos Fernandes (2005,2006,2009), Cipriano 

Carlos Lukesi (2011) e Benigna Maria de Freitas Villas Boas (2009, 2010, 2011, 2013), 

no que se referem à pesquisa das concepções de avaliação.  No que tange ao processo 

educativo dos estudantes com deficiência, vamos priorizar as concepções relacionadas à 

política de educação inclusiva, que nos permitirá perceber as limitações e as 

potencialidades desse público e as possibilidades dos processos avaliativos crianças no 

limiar do seu desenvolvimento educativo. Para isso, referendam essa pesquisa a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, a Portaria nº 948/2007 (2008), Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001), Rosita Edler Carvalho 

(2010), David Rodrigues (2006), José Pacheco (2008), Rosana Glat (2009) e Maria 

Tereza Eglér Mantoan (2006).  

A intenção é privilegiar os autores que destacam a avaliação formativa como 

avaliação para e das aprendizagens, possibilitando a reflexão de práticas avaliativas que 

possam contribuir significativamente com o processo educativo e inclusivo dos 

estudantes com deficiência. 

Essa pesquisa, ainda em andamento, estuda as concepções e práticas de 

avaliação para as crianças com deficiência. Além disso, pretende-se observar quais tipos 

de avaliação tem feito parte dos processos de aprendizagem das crianças com 

deficiência.  

Para dar continuidade escolhemos um nível específico de escolaridade que 

desejamos pesquisar. Nesse sentido, compreendendo que as crianças menores dependem 

de um aporte maior de estimulações para seu desenvolvimento nos anos escolares e 

reconhecendo a necessidade da alfabetização no contexto escolar, escolhemos essa 

etapa da escolaridade, que compreende as turmas de 1º a 3º ano do Ensino Fundamental, 

a fim de delimitar nossos estudos. 

Após escolher a etapa de escolarização, partiremos para a construção de 3 

grupos focais, que farão parte de um processo formativo tanto da pesquisadora, quanto 

dos participantes. Reconhecemos que, historicamente, a secretaria de educação da 
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cidade, desde os anos de 1980, construiu uma sistematizada rede de apoio à pessoa com 

deficiência. E neste caso a Educação Especial nas escolas do município tem maior 

experiência na oferta do serviço do Atendimento Educacional Especializado, com 

formação profissional nesse sentido, com o apoio à professora na sala de ensino regular. 

Nessa perspectiva como mudar um pouco essa realidade? Será que elaborar 

propostas de trabalho pedagógicas em uma concepção de avaliação formativa, podem 

contribuir com o processo educacional das crianças com deficiência? A partir dessa 

questão principal, outras perguntas são pertinentes para o desenrolar da pesquisa: 

● Quais concepções de avaliação estão presentes entre os docentes participantes da 

pesquisa?  

● Quais práticas e /ou propostas de trabalho, mais se aproximam da avaliação 

formativa?  

● De que modo as crianças com deficiência são beneficiadas em seus processos 

educativos por práticas pedagógicas que levam em conta ensino-aprendizagem-

avaliação favorecendo a inclusão? 

 

Nesse sentido, a descrição e o aprofundamento sobre as concepções de 

professoras e professores participantes, as práticas que mais se aproximam da avaliação 

formativa e considerar as contribuições da proposta de avaliação formativa para o 

desenvolvimento do processo educacional das crianças com deficiência, se torna um 

aspecto importante para mudança da realidade presente. 

Na revisão bibliográfica identificamos alguns trabalhos em que a avaliação 

formativa é o foco, porém nenhum trabalho que seja específico sobre avaliação 

formativa para as crianças com deficiência. Nesses estudos, a influência da avaliação no 

contexto escolar, relacionando as experiências e as vivências de professoras e 

professores às suas concepções e mudanças de metodologias a partir da apropriação de 

conhecimentos novos. Assim, compreender, analisar e aplicar os aspectos que 

caracterizam uma avaliação formativa, tornam-se a maior preocupação à esta pesquisa, 

vertendo-a para o aprimoramento pessoal, acadêmico e social. 

Segundo Luckesi (2008), a maioria dos professores aplicam avaliação seguindo 

uma concepção classificatória e quantificável, como provas e testes dentre outros 
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instrumentos que mensuram o aprendizado dos estudantes. Essa percepção, analisada 

pelo autor, é um reflexo da dificuldade dos professores em aplicar avaliações que fogem 

de uma concepção classificatória e quantificável. Então, faz-se necessário um estudo 

sobre as formas de avaliação, compreender as concepções de professores e identificar 

práticas pedagógicas/propostas de trabalho que permeiam avaliações conservadoras e as 

não conservadoras que possam favorecer um processo inclusivo das crianças com 

deficiência. 

Reconhecer nas práticas docentes características da avaliação formativa requer, 

da pesquisadora e dos professores envolvidos, percepção das mudanças de paradigmas 

que as escolas enfrentam ao longo de décadas. As leituras, estudos e o reconhecimento 

dessas concepções e práticas pedagógicas que correspondem a uma concepção de 

avaliação formativa será o caminho para verificar se esse tipo de avaliação favorece ou 

não as crianças com deficiência no seu desenvolvimento educacional. Perceber o modo 

como os professores realizam as ações concretas de avaliação na escola, nos permitirá 

analisar, o papel avaliativo na escola para as crianças com deficiência e de que maneira 

a avaliação formativa poderá contribuir com as mesmas em todo o processo. Pretende-

se colaborar com a produção de diferentes saberes e fazeres pedagógicos, discutindo 

entre os profissionais da Educação Básica e do Ensino Superior, caminhos para 

formação docente e a produção acadêmica neste assunto. 

Dentre os objetivos da pesquisa estão: 

1) Aprofundar os estudos e leituras no que tange à avaliação formativa das 

aprendizagens. 

2) Investigar teses e dissertações em busca de contribuições efetivas sobre o tema 

avaliação e estudantes com deficiência. 

3) Identificar as concepções dos professores envolvidos na pesquisa e suas práticas 

utilizadas na avaliação dos estudantes com deficiência. 

5) Analisar as concepções e práticas educativas que mais se aproximam da avaliação 

formativa. 
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6) Verificar de que maneira as características da avaliação formativa pode contribuir 

significativamente no processo de avaliação do desenvolvimento educacional das 

crianças com deficiência. 

Metodologia 

Essa pesquisa de abordagem qualitativa prioriza as técnicas e os elementos 

envolvidos de forma prática, pois “para o investigador qualitativo divorciar o ato, a 

palavra ou o gesto do seu contexto é perder de vista o significado” (BOGDAN & 

BIKLEN, 1994, p.48). A pesquisa qualitativa permite a interpretação e a dialética 

durante as leituras, a ações e a produção da dissertação. 

Neste primeiro momento da pesquisa, realizamos uma revisão bibliográfica 

aprofundada no referencial teórico já explicitado e ainda teses e dissertações que tratam 

os assuntos relacionados a avaliação, a avaliação formativa e avaliação das crianças 

com deficiência no contexto da sala de aula.  

Ao nos debruçar em técnicas de investigação para essa pesquisa, encontramos a 

técnica de Grupo Focal.  Segundo Zuba (2013), os sujeitos participantes da pesquisa 

encontram no grupo focal liberdade de expressão, que é favorecida pelo ambiente, 

levando a uma participação efetiva. (ZUBA, 2013, p. 30). Essa técnica, já utilizada em 

outros trabalhos dessa instituição, permite obter a maior quantidade possível de 

informações a respeito do tema que é foco desta pesquisa. 

Ainda dentre as fases dessa pesquisa, organizaremos as sessões necessárias do 

grupo focal com a intenção de coletar dados a partir de uma discussão teórica e das 

experiências práticas do grupo escolhido. Segundo Gondin, (2002): 

 

“os grupos focais podem ser utilizados para gerar conhecimento 

necessário para a construção de instrumentos de medidas, assim como 

para a avaliação experimental do impacto de produtos(conhecimentos) 

em desenvolvimento e de futuros programas a serem implantados em 

organizações”.(GONDIN, 2002) 

 

A técnica do Grupo Focal possibilita “auto-reflexão e ação emancipatória, 

diminuindo a distância entre a produção e aplicação do conhecimento” (GONDIN, 
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2003), comprometendo todos os participantes com a transformação social que 

beneficiará aos estudantes. 

 Os/as professores/as serão convidados a participar das sessões do grupo focal, 

por meio de convites pessoais, impressos e chamadas públicas em redes sociais com os 

seguintes critérios estabelecidos a priori: 

1. Docentes em turmas de 1º a 3º anos do ensino fundamental  

2. Professores Regentes (profissionais licenciados em Pedagogia, ou 

Magistério/Normal Superior, ou habilitado para atuar nas séries iniciais do 

ensino fundamental)  

3. Professores Especialistas (profissionais licenciados de outras áreas de 

conhecimento que ministram disciplinas como Educação Física, Arte, Literatura, 

Ensino Religioso, entre outros). 

4. De diferentes escolas do município de Uberlândia. 

 

Pretende-se realizar 3 grupos focais, entre os meses de dezembro de 2018 à 

junho de 2019 com a quantidade aproximada de 7 a 10 participantes. Desta forma, as 

perguntas que nortearão as discussões nas sessões do grupo focal são: Qual é sua 

concepção de avaliação? Como você realiza a avaliação dos estudantes com deficiência 

em sua sala de aula? Quais propostas de atividade avaliativa você desenvolve para os 

estudantes com deficiência? 

Após as sessões serão discutidas as experiências dos professores participantes e 

identificar a relação existente entre as práticas pedagógicas avaliativas e aquelas que se 

aproximam de uma concepção de avaliação formativa.   

Ao finalizar essa etapa, construiremos a partir das informações coletadas nas 

sessões dos grupos focais uma sólida análise dos dados.  Por meio da análise das 

concepções e práticas avaliativas que surgirem, haverá seleção daquelas que, por meio 

de suas concepções explicitadas nas rodas de grupos focais, mais se aproximam das 

concepções teóricas acerca da avaliação formativa. Depois dessa etapa organizará 

entrevistas com as docentes selecionadas com o fim de identificar e descrever com mais 

detalhes o fazer prático de professoras tentando compreender seu fazer prático acerca 

das possibilidades de aprendizagens, avaliação e ensino de crianças com deficiências.  
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Nessa última etapa da pesquisa as entrevistas individuais seguirão um roteiro 

semi-estruturado, procurando encontrar significados subjetivos e objetivos nas 

declarações e ações dos docentes, buscando compreender a concepção pessoal desses 

professores em relação a avaliação formativa e a contribuição desta para a avaliação 

educacional dos estudantes com deficiência.  A flexibilidade é uma das vantagens da 

entrevista semi-estruturada, segundo Ludke e André (1986). Nessa proposta de 

entrevista, o interlocutor pode despertar no entrevistado reflexões sobre a prática, 

permitindo uma maior descrição dos detalhes acerca do assunto a ser pautado, obtendo 

informações importantes que contribuirão de modo significativo com a pesquisa. 

 Durante as sessões haverá registros de observações e anotações para garantir o 

máximo possível de informações. A pesquisa já se encontra submetida ao conselho de 

ética da UFU e partiremos agora para a segunda etapa da pesquisa a saber: os grupos 

focais, que poderão nos dar suporte para as hipóteses já estruturadas e analisar as 

percepções dos professores de modo a esclarecer o que podemos realizar enquanto 

processo de avaliação para as crianças com deficiência. 
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Resumo 
Esta pesquisa faz parte das dissertações de mestrado (Cecília G. C. Cardoso e Paula A. 

Amorin) do PPGED, orientadas pelo prof. Roberto Váldes Puentes, e está vinculada às 

atividades do Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática e Desenvolvimento 

Profissional Docente (GEPEDI) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), que, 

desde 2008, realiza estudos e pesquisas na perspectiva do materialismo histórico-

dialético; do enfoque histórico-cultural; do Ensino Desenvolvimental; suas diferentes 

tendências (Didática Desenvolvimental da Atividade e Didática Desenvolvimental da 

Personalidade); os diversos sistemas concebidos e implementados no interior da 

Didática Desenvolvimental: o Sistema Zankoviano, o Sistema Galperin-Talízina e o 

Sistema Elkonin-Davidov-Repkin (Puentes; Longarezi, 2013; Puentes, 2015; Puentes, 

2017; Puentes; Amorim; Cardoso, 2017; Puentes; Longarezi, 2017a,b; Longarezi; 

Puentes, 2017). O mesmo tem como objetivo localizar, sistematizar, traduzir, classificar 

e analisar do ponto de vista conceitual e metodológico as produções de Elkonin, 

Davidov e Repkin realizadas no interior do sistema de Ensino Desenvolvimental 

Elkonin-Davidov-Repkin, relacionada com a Teoria da Atividade de Estudo. No Brasil, 

esse tipo de pesquisa tem crescido de maneira significativa, sobretudo, a partir da 

década de 1990. As mesmas se situam no contexto dos estudos na perspectiva do 

materialismo histórico-dialético, do enfoque histórico-cultural e do ensino 

desenvolvimental. A Didática Desenvolvimental da Atividade é uma das concepções 

teóricas mais importantes do Ensino Desenvolvimental. A mesma dispõe de uma matriz 

comum que se inspira nos pressupostos teóricos sobre a relação entre educação e 

desenvolvimento de L. S. Vigotski, S. L. Rubinstein A. N. Leontiev. Ainda assim, 

interpreta de maneiras diferentes alguns dos principais postulados desses autores, 

sobretudo de Vigotski. O sistema Elkonin-Davidov-Repkin surge e se consolida na 

segunda metade da década de 1950, com base em numerosos fatores históricos, sociais, 

econômicos, políticos e educacionais da União Soviética que são impossíveis de 

mencionar aqui. De todos os sistemas didáticos, este tem sido, do ponto de vista teórico 

e metodológico, o mais consistente e prestigioso. No interior desse sistema foram 

criando-se, entre as décadas de 1960-1990, numerosas teorias psicológicas e didáticas 

que tinham como objetivo dar fundamentação à concepção defendida a partir de 

pesquisas em laboratórios, escolas experimentais e escolas de massa. A Atividade de 

Estudo foi a teoria central desse sistema e em volta da mesma foram sendo concebidas 

outras auxiliares que lhe davam sustentação (teoria da generalização, do experimento 

mailto:ceciliagcc@yahoo.com.br
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didático-formativo, da modelagem, do movimento de ascensão do abstrato ao concreto, 

da transição de um nível escolar para o outro, do diagnóstico, da formação de 

professores, do pensamento teórico, etc.). Elkonin, Davidov e Repkin com suas 

pesquisas e publicações, foram os teóricos que mais contribuiram com o 

desenvolvimento e consolidação da Teoria da Atividade de Estudo. Contudo, uma parte 

ainda muito pouco significativa de toda essa produção está disponível em outra língua 

que não seja o russo. A nossa pesquisa de mestrado pretende: a) concluir o processo de 

tradução desses artigos já iniciado; b) organizar e sistematizar essa produção; c) analisar 

a evolução teórico-metodológica experimentada pela Teoria da Atividade de Estudo nas 

perspectiva de Elkonin, Davidov e Repkin; d) estabelecer as teses fundamentais desses 

autores sobre o conceito, o conteúdo, a estrutura e o processo psicológico e didático de 

formação desse tipo específico de atividade humana nos estudantes do ensino 

fundamental. Acredita-se que com os resultados obtidos, será possível realizar 

futuramente intervenções para a melhoria da qualidade dos processos de ensino-

aprendizagem realizados no interior das salas de aula das escolas brasileiras, sem 

desconsiderar as características e exigências concretas desse contexto. 
 

Palavras-chave: Didática Desenvolvimental da Atividade; Sistema Elkonin-Davidov-

Repkin; Atividade de Estudo. 

 

Didática Desenvolvimental da Atividade 

A Didática Desenvolvimental da Atividade surge a partir das pesquisas iniciadas 

na ex-União Soviética, na segunda metade da década de 1950, por um grupo de 

psicólogos, didatas e metodológicos que conceberam, nos laboratórios e/ou escolas 

experimentais e públicas da cidade de Moscou, um sistema didático que permitisse 

organizar o ensino e estimular o desenvolvimento dos alunos. 

Essa concepção de ensino dialoga com o legado teórico de S.L.Rubinstein e A. 

N. Leontiev, mas se inspira nas principais teses de L.V. Vigotski sobre o papel e o lugar 

do ensino e da aprendizagem no desenvolvimento do psiquismo humano.  

A Didática Desenvolvimental, embora disposta sobre uma matriz comum 

inspirada nos pressupostos teóricos de L. S. Vigotski, S. L. Rubistein e A. N. Leontiev, 

interpreta de maneiras diferentes alguns postulados desses autores, sobretudo de 

Vigotsky, gerando com isso o surgimento de numerosos sistemas didáticos, dentre os 

quais destacam-se os: sistema Zankoviano, sistema Galperin-Talízina e o sistema 

Elkonin-Davidov-Repkin. 

Os importantes fatores que contribuíram com a gênese e a consolidação do 

Ensino e da Didática Desenvolvimental, conforme Puentes (2017), foram: a junção da 
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Academia de Ciências da URSS e da Academia de Ciências Médicas, que passou a ser 

conhecido com o nome de “sessão Pavlov; o estreito vínculo entre a psicologia e a 

didática soviéticas histórico-culturais, baseadas na tese de Vigotski de que o ensino e a 

aprendizagem condicionam o desenvolvimento humano; a morte repentina de J. V. 

Stalin, em março de 1953, que põe fim a um longo período de censura e repressão; a 

publicação, depois de vinte anos de censura, das principais obras de L. S. Vigotski, 

inclusive inéditas, nas quais aborda a relação entre ensino, aprendizagem e 

desenvolvimento; o surgimento entre os psicólogos russos de um explícito interesse por 

essas temáticas, bem como pela natureza, leis objetivas da aprendizagem e progresso do 

desenvolvimento global das crianças da escola primária. 

O iniciador do Ensino Desenvolvimental, em 1950, foi o psicólogo e educador 

Zankov (1901-1977), colaborador e seguidor de L.V.Vigotski. Apesar de ainda ser 

pouco conhecido no Brasil, é um importante representante da psicologia histórico-

cultural e da Didática Desenvolvimental. Neste mesmo período, outros psicólogos e 

didatas iniciaram estudos afins em laboratórios e/ou escolas experimentais, tais como 

P.Ya.Galperin, D.B.Elkonin, V.V.Davidov em Moscou e V.V.Repkin em Kharkov. 

A expressão Didática Desenvolvimental foi empregada por V.V. Davidov em 

sua obra Atividade de estudo e modelagem, em co-autoria com A.V.Vardanian, em 

1981, supostamente pela primeira vez, mas foi em 1986, no livro Problemas do ensino 

desenvolvimental: a experiência de pesquisa teórica e experimental na psicologia, que 

ele deu a essa expressão uma definição precisa, tornando-a um conceito. Devido a isso, 

é frequente a associação dessa concepção de didática e ensino à figura e obra de V.V. 

Davidov. 

É preciso salientar que, no ocidente, por causa da mais ampla divulgação das 

produções científicas moscovitas, o sistema hoje chamado Elkoni-Davidov-Repkin 

chegou-nos sob a forma apenas do grupo de Moscou, das obras de Elkonin, Davidov e 

seus colaboradores G.A.Zuckerman, L.I. Aidaroda, A.K. Márkova, etc. Mas o próprio 

Davidov, em 1996, no artigo Sistema de Ensino Desenvolvimental princípios 

formativos, reconhece a colaboração das pesquisas de V.V. Repkin.  
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Com o falecimento de Elkonin, em 1984, e de Davidov, em 1998, V.V.Repkin 

tornou-se o principal representante vivo do sistema e ainda ativo, com pesquisas em 

curso sobre a Didática Desenvolvimental e a Atividade de Estudo.  

A Didática Desenvolvimental não é uma teoria congruente, uníssona e coesa, 

mas possui uma natureza heterogênea, divergente e contraditória. As divergências estão 

tanto na maneira de analisar as temáticas de L.V. Vigotski a respeito do papel do 

ensino-aprendizagem no desenvolvimento humano, quanto no tipo de experimento 

escolhido para este tipo de pesquisa. 

O sistema Zankoviano, por exemplo, privilegiou os métodos específicos de 

ensino dos conhecimentos particulares. L.V.Zankov (1901-1977) trabalhou diretamente 

com Vygotsky sendo considerado um dos mais fiéis desenvolvedores de seus 

postulados. A ele, e a seus colaboradores, é atribuído o mérito de terem delineado e 

realizado os primeiros experimentos pedagógicos longitudinais em busca de provar as 

teses teóricas vigotskianas e determinar como o desenvolvimento infantil é influenciado 

pelos métodos de ensino (GUSEVA; SOSNOWSKI 1997; AQUINO, 2015). Para além 

disso, Zankov e seus colaboradores construiram um sistema didático a fim de 

oportunizar o desenvolvimento global da criança (cf. ZANKOV, 1984). 

Uma das maiores contribuições no campo da psicologia escolar em que se 

sustenta a pesquisa de Zankov foi a teoria da zona de desenvolvimento proximal. Tal 

teoria parte da ideia de que existem dois níveis de desenvolvimento na criança: a zona 

de desenvolvimento real e a de desenvolvimento potencial. O primeiro compreende o 

conjunto de atividades que a criança consegue realizar sozinha, isto é, refere-se às 

funções psicológicas que ela já construiu até determinado momento. O segundo, 

consiste na atividade que a criança não consegue realizar sozinha, mas com a orientação 

ou cooperação de um adulto “professor”, sua zona de desenvolvimento potencial, já que 

no futuro conseguirá desempenhá-las sozinha. Pode-se afirmar que, de acordo com 

Vigotski, o ensino mais adequado é aquele que, a partir da zona de desenvolvimento 

real se dirige para a zona de desenvolvimento potencial. Foi com o objetivo de testar na 

prática as ideias de Vigotski que Zankov criou nas escolas primárias de Moscou as 

bases do seu sistema. A ideia central dos primeiros experimentos didático-formativos 

era determinar a natureza e o grau de influência dos métodos de ensino sobre o 
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desenvolvimento geral dos alunos das séries iniciais. O resultado dessas pesquisas está 

explicitado em suas obras (ZANKOV, 1975, 1984). 

Após a morte de Zankov, em 1977, seu laboratório foi fechado, porém suas 

ideias não desapareceram. Os professores que participaram dos seus experimentos, 

juntamente com novos estudiosos, preservaram seus estudos e, assim, continuaram a 

implantar o sistema Zankoviano em sala de aula. Desde 1990, as publicações acerca do 

sistema incluem recursos didáticos, literatura educacional e livros didáticos para as 

séries iniciais do ensino fundamental. 

Já o sistema Galperin e Talízina priorizou um método geral de assimilação 

cognitiva dos conceitos e das ações mentais. P.Y. Galperin nasceu na Ucrânia em 1902. 

Doutor em Ciências psicológicas, é um dos maiores nomes da Psicologia Soviética. 

Colaborador de A. N. Leontiev, seus estudos em Kharkov, na década de 1930, estavam 

pautados pela atividade humana, integrando de maneira dialética as ideias de Vigotski e 

Leontiev. Participou juntamente com outros pesquisadores de uma nova etapa das 

pesquisas teóricas e experimentais, empenhada em estudar a estrutura e a gênese da 

atividade, sobretudo a atividade prática externa e o seu papel na formação dos diferentes 

processos psíquicos, nos diferentes estágios de desenvolvimento ontogenético. Suas 

pesquisas voltavam-se para a atividade da aprendizagem de ensino orientada para o 

desenvolvimento dos estudantes. Por mais de 30 anos, realizou experimentos que 

contribuíram de maneira significativa para a compreensão da atenção e do seu papel no 

desenvolvimento da criança e que lhe possibilitaram construir programas e métodos de 

ensino das diferentes disciplinas escolares. A inquietação do autor era entender como os 

conceitos apresentados por Vigotski, de mediação e de interiorização, poderiam ser 

instrumentalizados para organizar o ensino e estruturar o desenvolvimento integral dos 

estudantes. 

Segundo os autores Núñes e Oliveira (2015), embora Galperin fosse continuador 

das ideias de Leontiev, ele “considerou o conceito de atividade de Leontiev como amplo 

demais para resolver algumas questões práticas e teóricas da psicologia. Concordou com 

o fato de ser a atividade humana o objeto da psicologia, mas não qualquer atividade, e 

sim a “atividade de orientação-investigação”. Para este estudioso, a atividade em geral 
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era considerada o objeto da psicologia, enquanto Galperin estabeleceu-a apenas como 

sua parte orientadora, isto é, a atividade de orientação investigativa. Segundo Puentes:  

 

As teses elaboradas por Galperin em torno da atividade de orientação 

investigativa como função da psique foram originais para sua época. As 

mesmas perpassam toda sua produção intelectual nos dois campos 

fundamentais em que essa foi mais intensa e profunda: 1) as propostas sobre o 

método de estudo da gênese dos processos cognoscitivos na criança (a 

formação por etapas das ações mentais e dos conceitos) e; 2) as propostas 

metodológicas do experimento genético formativo para o estudo da formação 

dos processos cognoscitivos (PUENTES, 2018, texto em construção). 

 

As pesquisas de Galperin e de seus colaboradores, evideciaram que há muitas 

possibilidades para formar, nas crianças, conhecimentos e procedimentos gerais da 

atividade intelectual. N. F. Talízina (1923 - ), uma das principais colaboradoras desse 

sistema, se dedicou a elaboração e aplicação da teoria da atividade no ensino. Propôs o 

estudo dos processos cognitivos, não de maneira isolada, mas de estudar a atividade que 

possui uma estrutura invariante: motivo, operações, objetivo, base orientadora e o 

resultado da atividade. Ela foi a responsável por impulsionar a aplicação prática da 

teoria geral da direção do processo de ensino aprendizagem. Esse processo não se dá 

como um processo passivo, mas requer a participação do sujeito, como sujeito de 

assimilação. 

No início da década de 1950, Galperin formulou as hipóteses sobre a teoria da 

formação por etapas da atividade mental e dos conceitos e, em 1952, elaborou os 

fundamentos de sua Teoria da Formação das Ações Mentais e os Conceitos por etapas, 

que seria a principal contribuição científica feita por Galperin no campo da psicologia e 

do ensino. Assim, o método criado por ele passou a se chamar “Teoria da formação por 

etapas das ações mentais e dos conceitos”.  

Logo, entre os anos de 1945 - 1972, enquanto a didática desenvolvimental 

assumia a teoria da formação por etapas das ações e dos conceitos, seus fundamentos 

também iam sendo elaborados. Nesse viés, Davidov (1987) admite que:  

 

Essa concepção – refere-se à atividade de estudo - se formou sobre a base de 

um dos princípios dialético-materialistas fundamentais da psicologia soviética, 

o princípio da unidade da psique e da atividade (S. Rubenstein, A. Leontiev), 

no contexto da teoria psicológica da atividade (A. Leontiev), e em estreita 

vinculação com a teoria da formação por etapas das ações mentais e tipos de 
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aprendizagem (P. Galperin, N. Talizina) (DAVÍDOV; MÁRKOVA, 1987, p. 

318). 

 

O sistema Elkonin-Davidov-Repkin optou pelo conteúdo enquanto objeto de 

aprendizagem para a formação do pensamento teórico. Esse sistema surge e se 

consolida na segunda metade da década de 1950, com base em numerosos fatores 

históricos, sociais, econômicos, políticos e educacionais da União Soviética. De todos 

os sistemas didáticos, este tem sido, do ponto de vista teórico e metodológico, o mais 

consistente e prestigioso. Até hoje continua a ser implementado em uma parte das 

escolas públicas de países que integram a Comunidade dos Estados Independentes-CEI 

(Rússia, Ucrânia, Letônia, Cazaquistão, etc.), bem como em Cuba, Europa Ocidental, 

Israel, Canadá, Japão.  

No interior do sistema Elkonin-Davidov-Repkin, criaram-se, entre as décadas de 

1960-1990, numerosas teorias psicológicas e didáticas que tinham como objetivo dar 

fundamentação à concepção defendida a partir de pesquisas em laboratórios, escolas 

experimentais e escolas de massa. A Atividade de Estudo foi a teoria central desse 

sistema e em volta da mesma foram concebidas outras, auxiliares, que lhe davam 

sustentação. V. V. Davidov, com suas pesquisas e publicações, foi um dos teóricos que 

mais contribuiu com o desenvolvimento e consolidação da Teoria da Atividade de 

Estudo.  

Os três sistemas Zankoviano, Galperin-Talízina, Elkonin-Davidov-Repekin, 

apesar de interpretarem de maneira diferente os postulados, sobretudo de Vigotski, 

produziram um grande volume de produção intelectual, científica e acadêmica. Segundo 

Puentes (2017), “juntos eles elaboraram ao todo mais de dez teorias de grande 

importância, são elas: Teoria da formação por etapas das ações mentais e os conceitos; 

Teoria psicologica da Atividade de Estudo; Teoria didática da Atividade de Estudo; 

Teoria da generalização; Teoria da modelagem genética; Teoria da transição de um 

nível para o outro; Teoria do diagnóstico da Atividade de Estudo; Teoria da cooperação, 

etc.” 
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Atividade de Estudo 

A teoria central da Didática Desenvolvimental é a Teoria da Atividade de Estudo 

que se desenvolve entre o final da década de 1950 até atualidade. Nesse período, 

numerosos representantes do sistema Elkonin-Davidov-Repkin, tais como A. M. 

Márkova, P. S. Zhedek, M. Ya. Levina, L. E. Shagalova, G. A. Zuckerman, K. K. 

Mikulina, F. G. Bodansky, V. V. Rubtsov, A. Z. Zak, entre outros, produziram um 

volume imprescionante de pesquisas teóricas e práticas sobre essa temática.  

A partir das análises feitas dessas produções, segundo Puentes (2018), foi 

possível estabelecer, ainda que seja de maneira provisória, uma periodização do 

desenvolvimento da Atividade de Estudo, seguindo um critério estabelecido das 

diferentes etapas desse período: A primeira etapa de inflexão psicológica, o início do 

método de pesquisa, o conceito, conteúdo e a estrutura da Atividade de Estudo que 

ocorreu aproximadamente no período de 1959 e 1965; a segunda etapa inflexão 

filosófica, ocorreu aproximadamente, entre 1966 e 1980, essa fase é caraterizada por ter 

sido influenciada pelos fundamentos filosóficos; a terceira etapa de inflexão 

metodológica, formação da Atividade de Estudo e reformulação de seu conceito, 

conteúdo e estrutura, ocorreu entre 1981 e 1990; a quarta etapa de inflexão crítica e 

emocional, problemas da Atividade de Estudo e nova abordagem para o entendimento 

do conteúdo e da estrutura geral da atividade psicológica, essa etapa ocorreu, 

aproximadamente, no período de 1991 e 2002; a quinta e última etapa de inflexão 

reformadora, organizou uma nova e definitiva estrutura da Atividade de Estudo, entre 

2003 e os dias atuais. 

Os principais representantes da Teoria da Atividade de Estudos − Elkonin, 

Davidov, Repekin – juntos, escreveram mais de 120 textos a respeito dessa temática. A 

pesquisa a respeito dessa teoria está sendo realizada pelo GEPEDI.  

V. V. Repkin foi uma das figuras que mais contribuiu com a consolidação do 

sistema Elkonin-Davidov-Repkin depois D. B. Elkonin e de V. V. Davidov, foi o 

teórico e líder mais importante dessa concepção: participou ativamente da criação, 

fortalecimento e consolidação do grupo de Kharkov, e realizou aportes significativos no 

campo da teoria e da prática do ensino desenvolvimental, especialmente no da didática 

da língua russa. No ano de 1963, iniciou seus trabalhos junto à D. B. Elkonin e V. V. 
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Davidov, com contribuições teórico-metodológicas decorrentes principalmente das suas 

pesquisas teórico-experimentais sobre as condições concretas em que a personalidade é 

produzida no processo do ensino desenvolvimental.  

V. V. Repkin assumiu, a partir da década de 1960, a implementação de uma 

proposta de ensino desenvolvimental a partir de uma série de experiências buscando 

compreender o princípio da atividade e, em coloboração com outros estudiosos da 

didática desenvolvimental, elaborar uma teoria psicológica e didática que 

fundamentasse o processo de estudo, os tipos, a estrutura e o conteúdo da atividade de 

estudo. Ele entendia que “o estudo dessa atividade tem importância não apenas 

científica, mas também, e sobretudo, importância prática e aplicada” (REPKIN, 2014, 

p. 86). 

Apoiado em Elkonin (1960), Repkin observou que uma Atividade de Estudo 

propriamente dita é diferente de qualquer outro tipo de atividade. O fato é que na 

Atividade de Estudo o objetivo e o resultado da atividade não constituem apenas em 

mudança no objeto com o qual a pessoa opera, mas, sobretudo, no sujeito que realiza a 

atividade.  Nessa concepção, a transformação do objeto adquire um lugar importante, na 

medida em que é nela que se dá a autotransformação do sujeito. A esse respeito Repkin 

afirmou: “a atividade de estudo deve ser entendida como atividade para a 

autotransformação do sujeito” (REPKIN, 2014, p. 88). 

Na Atividade de Estudo, a autotransformação do sujeito é o propósito 

fundamental e isso se dá com a formação do pensamento teórico através do 

desenvolvimento dos conceitos, das ações mentais e dos princípios da ação. Sendo 

assim, essa autotransformação pressupõe, antes de tudo, a presença do aluno na 

condição de sujeito da atividade, e essa presença é de caráter essencialmente cognitivo, 

porque o intelecto é a qualidade ou a propriedade que inicia a atividade e torna seu 

desempenho possível.  

A Atividade de Estudo passa a estar associada à ação efetiva do sujeito. Ao 

mesmo tempo, essa ação precisa ser uma resposta a algum tipo específico de 

necessidade que é própria de um nível do desenvolvimento individual da pessoa e de 

um plano histórico específico. A esse respeito Repkin afirma: “Se não há necessidade, 
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logo não há atividade. Diferentes tipos de atividade humana assumem formas distintas 

à medida que surgem novas necessidades” (REPKIN, 2014, p. 91).  

V. V. Repkin alerta então para a importância da atenção às necessidades dos 

alunos durante a realização do processo de ensino-aprendizagem. Ele reconhece que a 

necessidade de conhecimento é o tipo de interesse que subjaz à Atividade de Estudo, 

contudo, alerta para o fato de que a mesma pode ser satisfeita por qualquer atividade, de 

modo que a necessidade de conhecer em si não é suficiente para produzir a atividade de 

estudo. A necessidade de conhecimento precisa se encontrar com o objeto a partir do 

qual nasce o motivo.  

Pode-se dizer que a necessidade estimula os escolares a assimilar os 

conhecimentos teóricos e os motivos permitem assimilar os procedimentos de 

reprodução desses conhecimentos por meio das ações de estudo dirigidas à resolução 

das tarefas de estudo. Na perspectiva do ensino desenvolvimental, qualquer tipo de 

atividade de estudo é um processo de resolução de tarefas que se apresenta na forma de 

problema de aprendizagem capaz de conduzir à formação do pensamento teórico por 

intermédio do domínio dos modos de ação, dos conceitos científicos, leis e princípios de 

ação. A respeito escreveu Repkin “concluiu-se que o objetivo da atividade de estudo, a 

tarefa de estudo, é o domínio não apenas dos modos de ação, mas dos fundamentos 

teóricos que sustentam os modos de ação, isto é, o domínio dos princípios de ação. 

[...]” (REPKIN 2014, p. 93). 

Em tal sentido, a tarefa de estudo desempenha duas funções: por um lado, a 

autotransformação do sujeito e, pelo outro, o domínio dos conhecimentos teóricos. 

V. V. Repkin também abordou o lugar dos interesses conscientes na Atividade 

de Estudo. Segundo ele, o interesse consciente do sujeito faz parte da solução da tarefa 

de estudo, além de ser uma reação emocional importante que estabelece as bases para as 

futuras atividades de estudo. A esse respeito Repkin afirma: 

 

“O interesse é a experiência subjetiva do significado de um objeto. Nosso interesse é 

despertado por aquilo que é significativo para nós como sujeitos. Isso é também o 

que distingue a necessidade. Consequentemente, o interesse surge com base em uma 

necessidade. Mas, apesar de interesses nascerem com base em necessidades, eles se 

distinguem das necessidades, vão além dos limites das necessidades, e com base em 

interesses surgem novas necessidades” (REPKIN, 2014, p. 98). 
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A maior contribuição de V. V. Repkin ao desenvolvimento do sistema Elkonin-

Davidov-Repkin foi dada no campo da didática, especificamente, no da metodologia do 

ensino da língua russa. V. V. Repkin, a partir de 1970, dedicou-se, maior parte de seus 

estudos, à elaborar os livros didáticos dos alunos e as orientações metodológicas para 

professores do ensino de língua russa para o nível primário.  

 

Desenvolvimento da pesquisa 

Neste viés, a pesquisa terá como objetivos localizar, sistematizar, traduzir, 

classificar e analisar do ponto de vista conceitual e metodológico as produções de 

Elkonin, Davidov e Repkin relacionadas à Teoria da Atividade de Estudo, efetuada no 

interior do sistema de Ensino Desenvolvimental Elkonin-Davidov-Repkin.  

Assim, esta pesquisa pretende: a) concluir o processo de tradução desses artigos 

já iniciado; b) organizar e sistematizar essas produções; c) analisar a evolução teórico-

metodológica experimentada pela Teoria da Atividade de Estudo na perspectiva de 

Elkonin, Davidov e Repkin; d) estabelecer as teses fundamentais desses autores sobre o 

conceito, o conteúdo, a estrutura e o processo psicológico e didático de formação desse 

tipo específico de atividade humana nos estudantes do ensino fundamental.  

Esta pesquisa tem como objetivo específico analisar as contribuições que 

Elkonin, Davidov e Repkin realizaram no contexto da Teoria da Atividade de Estudo, 

tais como: conceito, objetivo, conteúdo, estrutura e processo de formação da Teoria da 

Atividade de Estudo. Analisando, em especial, alguns trabalhos que parecem ser 

representativos no contexto da obra desses autores. 

Do ponto de vista metodológico, essa é uma pesquisa de natureza teórica. Pois, 

pretende elaborar alguns indícios teóricos a partir da análise de documentações na forma 

de artigos de revistas, capítulos de livros que foram elaborados por Elkonin, Davidov e 

Repkin, partindo do pressuposto de que esse tipo de estudo teórico é fundamental para 

novas elaborações no campo da didática no contexto brasileiro.  

O método empregado é o construtivo-interpretativo-hipotético, no qual os textos 

serão analisados a partir da ideia de que os mesmos não são considerados coletas de 

dados, mas entendidos como uma construção hipotética dos autores que os elaboraram. 
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Assim, a leitura que realizaremos dessas obras é partindo da ideia de que os dados 

colocados nos textos são apenas elementos provisórios para uma nova construção do 

saber. 

Ademais, as análises desses textos não partem da ideia de considerar essas 

pesquisas como portadores de uma verdade, ou seja, não seguiremos o método de coleta 

de dados. Pois, o que existe são construções hipotéticas dos autores, que a partir dos 

seus processos de pesquisas, identificaram indícios que nos permite construir novas 

hipóteses de trabalho. Toda a nossa argumentação e processo de elaboração da pesquisa 

se dará sobre a ideia de construção de hipóteses de investigação, sendo um processo de 

construção de sentido subjetivo em torno do que pode ser considerado contribuições de 

Elkonin, Davidov e Repkin sobre a Teoria da Atividade de Estudo.  

Nesse sentido, usaremos a Teoria da Subjetividade de Fernando Gonçales Reiz, 

a Epistemologia Qualitativa e sobre tudo o seu método Construtivo-Interpretativa, para 

a realização dessa pesquisa. Para ele: 

 

“A ciência, como toda atividade humana é subjetiva e, como tal, é histórica, o 

que lhe confere o seu caráter inacabado tão diferente dos sistemas dogmáticos 

de crenças. Em virtude disso, a especulação é intrínseca à construção teórica, 

ainda que não seja o seu fim, o que é um dos atribudos diferenciais dessa 

proposta epistemológica. Essa subjetividade imaginativa do pesquisador está 

integrada numa forma de fazer pesquisa que implica sua confrontação 

constante com as informações que emergem, ante as quais ele está obrigado a 

produzir ideias que permitam sua integração coerente no curso da construção 

do modelo teórico, principal recurso de legitimidade sobre o conhecimento 

produzido” (GONZÁLEZ REY, 2017, p. 89). 

 

Essa pesquisa será organizada em quatro etapas: 

1) Faremos uma apresentação a respeito da Didática Desenvolvimental e dos três 

sistemas de ensino considerados os mais importantes: sistema zankoviano; sistema 

Galperin e Talízina; sistema Elkonin-Davidov-Repkin. Definiremos também a 

metodologia Construtiva-Interpretativa a qual será usada para a realização dessa 

pesquisa. 

2) Analisaremos a partir da leitura de textos de outros autores sobre a Didática 

Desenvolvimental, que tem a sua gênese em A. V. Vigotski e S. L. Rubestein, A. 

Leontiev a partir dos estudos que fizeram sobre a relação  entre educação e 
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desenvolvimento, mas sobre tudo a tese de Vigotski que disse que só é bom o ensino 

que promove o desenvolvimento. Assim, a tese fundamental é a ideia que o 

desenvolvimento humano só é condicionado por um sistema de ensino adequadamente 

organizado. Destacaremos o sistema Elkonin-Davidov-Repkin, suas principais etapas, 

contribuições, como o sistema foi evoluindo, seus principais representantes, as obras 

mais importantes e as teorias que foram desenvolvidas. 

3) Realizaremos uma sistematização a respeito da Atividade de Estudo, quando 

surgiu, como se desenvolveu, seus principais representantes, o que já foi publicado 

sobre o tema até o momento. Para a realização da pesquisa, contaremos, com fontes em 

idioma russo, inglês e espanhol, a maior parte delas muito pouco conhecidas no 

ocidente, sobretudo, no Brasil. Do ponto de vista metodológico, o estudo será 

organizado da seguinte maneira: a-) localizar os principais representantes que 

pesquisaram sobre Atividade de Estudo; b-) identificar, catalogar, classificar e ordenar 

cronologicamente as obras mais relevantes desses representantes, primeiro em espanhol 

e português, depois em inglês e, por fim, em russo e ucraniano;  c-) acessar uma parte da 

produção científica em russo, ainda que pequena, disponível gratuitamente na internet  

em versão on-line; d-) receber doações de diversas obras impressas por parte de 

professores e pesquisadores russos; e-) contar com o apoio de tradutores de espanhol, 

inglês e russo.  

4) Descreveremos sobre as contribuições de Elkonin, Davidov e Repkin à Teoria 

da Atividade de Estudo, os textos que localizamos sobre o assunto e os que 

consideramos mais importantes para serem traduzidos. A partir disso, faremos uma 

análise dos seguintes aspectos: o modo como foi evoluindo o conceito, objetivos, 

conteúdo e estrutura da Atividade de Estudo nas obras desses autores. 

 Assim, a questão fundamental dessa pesquisa relaciona-se com a sistematização 

dos pressupostos teóricos e metodológicos de Elkonin, Davidov, Repkin em especial à 

Atividade de Estudo, bem como a avaliação das potencialidades concretas desse tipo de 

atividade sobre o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos. Acreditamos que com 

os resultados obtidos, será possível realizar futuramente intervenções para a melhoria da 

qualidade dos processos de ensino-aprendizagem realizados no interior das salas de aula 
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das escolas brasileiras, sem desconsiderar as caraterísticas e exigências concretas desse 

contexto.  

Ainda assim, a pesquisa desconsidera qualquer tipo de proposição teórico-

metodológica que proponha assumir uma postura acrítica e descontextualizada de 

concepções e teorias didáticas estrangeiras sem que se leve em consideração as 

condições reais, a tradição histórica, cultural e educacional, bem como as políticas 

públicas brasileiras.  
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Resumo 
Diante do cenário que vivemos, que tanto se discute sobre a formação de professores e 

sua dimensão no âmbito educacional, o presente projeto de pesquisa tem por finalidade 

pesquisar, no âmbito da formação de professores, principalmente nos anos iniciais do 

ciclo de alfabetização.  Portanto, focaremos nos professores e como estão sendo 

preparados para tal função. Para isso buscaremos fazer um estudo desse programa e 

apresentar seu histórico bem como sua estruturação na matemática ao longo do mesmo, 

buscando perceber os diferentes avanços ou não da proposta. O ponto norteador da 

pesquisa é de elucidar além da importância da Alfabetização, e a relevância da 

Matemática na alfabetização, que foi uma das propostas do PNAIC/Matemática e como 

isso contribui para o desenvolvimento dos professores em sala de aula e como lidam 

com a matemática. A pesquisa será de cunho qualitativo e utilizaremos a análise 

documental dos materiais, documentos, portarias e cadernos didáticos do programa, e a 

partir da análise, iremos a campo para  fazer o levantamento do material empírico, 

utilizando as seguintes metodologias: diário de campo e entrevistas semiestruturadas 

com os professores do 3º ano do ensino fundamental I da rede estadual, procurando 

esboçar a sua importância para as práticas dos professores, principalmente da 

alfabetização matemática.  
 
Palavras-chave: Alfabetização matemática; Pnaic; Formação de professores. 

 

Introdução 

É decorrente discutirmos a temática formação continuada dos professores, que 

tem apresentado uma série de desafios, referentes aos currículos, às políticas públicas 

educacionais, às práticas pedagógicas, que compõem o dia a dia da sala de aula. 

Aquino, Borges e Puentes (2011) destacam que, para os desafios da formação de 

professores, acontecerem de fato com qualidade, defendendo as inovações na estrutura 

escolares e currículos tradicionais é necessário a articulação entre políticas 
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educacionais, gestores e espaços físicos formais e não formais na escola. Fazer com que 

de fato a formação de professores aconteça no ambiente escolar. Por isso: 

 

 [...] conseguir articulação entre níveis de gestão, bem como dessas redes de 

ensino, escolas e outros espaços, dar organicidade à matriz curricular e 

processos formativos; repensar currículos e suas formas de implementação, 

revendo estruturas das instituições formadoras e dos cursos; estudar mais a 

fundo os próprios processos formativos em suas diversas modalidades. 

(AQUINO, BORGES e PUENTES 2011, p. 108). 
 

Nesse sentido, pensar na temática Formação continuada de professores, em 

qualquer contexto, em qualquer tempo não é uma tarefa simples, ainda mais quando 

situamos tal tarefa no tempo presente, em que a tecnologia se faz presente, e temos a 

necessidade de renovarmos nosso conhecimento a todo momento. Por isso: 

 

[...] em nossos dias, os conhecimentos têm data de validade, e isso nos 

obriga, agora mais que nunca, a estabelecer garantias formais e informais 

para que os cidadãos e profissionais atualizem constantemente sua 

competência. Ingressamos numa sociedade que exige dos profissionais uma 

permanente atividade de formação e aprendizagem. (MARCELO, 2009, p.1). 
 

Santaló dialoga com os aspectos do mundo atual e atualização dos professores no 

ensino, e comenta que:  

[...] como o mundo atual é rapidamente mutável, a escola deve estar em 

contínuo estado de alerta para adaptar seu ensino, á evolução dessas 

mudanças, que afetam tanto as condições materiais de vida como do espirito 

com que os indivíduos se adaptam a tais mudanças. SANTALÓ (1996, p.11). 
 

Os autores citados anteriormente, comungam com a importância de atualizar-se, 

ampliar seus conhecimentos e constantemente buscar formação diante da nossa 

profissão docente. 

Para aprofundar o estudo na formação continuada, nosso trabalho se dirige à 

Alfabetização Matemática, centro de grandes debates e pesquisas, principalmente 

porque acreditava que alfabetizar era simplesmente ensinar a ler e escrever. 

Discutir sobre Alfabetização Matemática é um termo não muito conhecido, 

sendo mais popular o termo generalizado “alfabetização” - processo de aquisição da 

leitura e da escrita. 
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Para Soares (2004), alfabetização é um processo de vivência com o mundo 

letrado, os dois são dissociáveis, “alfabetização não é apenas aprender a ler e escrever, 

alfabetizar é muito mais que apenas ensinar a codificar e decodificar”. (SOARES, 2004, p.98). 

 Nos anos iniciais, a ideia e que se dê ênfase na alfabetização e após desenvolver 

as noções numéricas. 

Portanto DANYLUK (2015, p.16). 

 

Temos constatado que livros recentes, ou até pessoas “esclarecidas”, têm se 

referido ao processo de alfabetização matemática como: “ler, escrever e 

contar”. Nesse sentido, os atos de ler e escrever têm se direcionado à língua 

materna sendo que, o contar ironicamente, está ligado à matemática. Não 

desejamos que nossos estudantes apenas “contem” ou cantem números, ou 

ainda, copiem ou escrevam cálculos matemáticos de modo mecânico e sem 

compreender o que estão realizando ao desenvolver algoritmos ou situações 

matemáticas. 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais expõem a importância do ensino da 

Matemática no ciclo da alfabetização, no sentido de ser fundamental que os alunos 

vivenciem a matemática na forma de compreensão de mundo. 

 

A matemática é uma forma de compreender o mundo à sua volta e de vê-la 

como área do conhecimento que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito 

de investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. 

(BRASIL, 1998, p. 37). 
 

No contexto da alfabetização, no âmbito federal, alguns programas foram 

lançados, contribuindo para a formação dos professores que atuam no ciclo da 

alfabetização, ou seja, do 1º ao 3º ano do ensino fundamental I, estes programas são:  

 PROFA: O Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, cujo sua 

finalidade era de superar o fracasso da escola em alfabetizar e auxiliar a criança 

na aprendizagem da leitura e escrita. Este programa aconteceu no ano de 2001. 

 PRÓ-LETRAMENTO: Programa de formação continuada de professores, que 

visava a qualidade de aprendizagem na leitura/escrita nos anos iniciais do ensino 

fundamental I. Aconteceu no período de 2006 a 2008. 
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 PNAIC: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, é um programa que 

tem como meta alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade, na 

leitura/escrita e matemática ao fim do 3º ano do Ensino Fundamental I. No 

período vigente de 2012 a 2018. 

 

Esses programas voltaram sua atenção para a alfabetização, nos últimos anos, mas a 

intenção de pesquisar sobre o PNAIC, foi devido a ampliação da alfabetização para o 

campo da matemática.   

O PNAIC, conforme já exposto, é um programa que existe há 6 anos,  investe  

na formação continuada dos professores de 1º ao 3º ano do ciclo de alfabetização do 

ensino fundamental I. Foi implantando em 2012, mas somente em 2013 teve início as 

formações, com intuito de elevar os índices de alunos alfabetizados com o foco na 

linguagem oral e escrita.  

Em 2014, ampliou-se para a Alfabetização Matemática, tentando despertar, 

resgatar e elevar o ensino da Matemática no ciclo da alfabetização do ensino 

fundamental I. 

Decorrente a estas informações, este trabalho visa cartografar e analisar as 

contribuições do PNAIC/ Matemática para a formação dos professores que ensinam 

Matemática no 3º ano do Ensino Fundamental I, a fim de fortalecer as políticas 

educacionais. 

 

PROBLEMA DE PESQUISA 

O professor nos dias atuais, precisa ir além dos conteúdos formais, extrapolar os 

muros da escola, ser o intermediador do conhecimento. Portanto, quando se fala em 

prática, não é bem assim que acontece. Infelizmente alguns professores vivem 

engessados com métodos tradicionais e didáticas ultrapassadas, não aprimorando seu 

modo de ensinar. 

Sendo assim, Gatti, Barreto e André (2011, p. 25), dissertam que: 

Cada vez mais, os professores trabalham em uma situação em que a distância 

entre a idealização da profissão e a realidade de trabalho tende a aumentar, 

em razão da complexidade e da multiplicidade de tarefas que são chamados a 

cumprir nas escolas. A nova situação solicita, cada vez mais, que esse(a) 
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profissional esteja preparado(a) para exercer uma prática contextualizada, 

atenta às especificidades do momento, à cultura local, ao alunado diverso em 

sua trajetória de vida e expectativas escolares. Uma prática que depende não 

apenas de conhecimentos e de competências cognitivas no ato de ensinar, 

mas também de valores e atitudes favoráveis a uma postura profissional 

aberta, capaz de criar e ensaiar alternativas para os desafios que se 

apresentam.  

 

As autoras consideram a importância e o desafio que é para o educador, 

construir sua formação, seja inicial ou continuada, de estar em constante formação. É 

um processo que requer do profissional da educação, dentre outros fatores, disciplina, 

compromisso, coerência, ética e diante de uma sociedade que está em constante 

movimento.  

Diante da série de aspectos sobre a formação continuada e sua importância, 

centralizaremos a problemática para a Alfabetização Matemática, voltar o olhar para o 

professor e para o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o qual ofereceu 

o curso de formação de professores. Sabemos que, partilhamos de um problema advindo 

de um processo histórico da Matemática nas escolas, herança culturalmente trazidas por 

anos, que caracteriza ser uma disciplina considerada muito difícil e vista como um 

“bicho de sete cabeças”.  

 

O mundo está cada vez mais matematizado, e o grande desafio que se coloca 

à escola e aos seus professores é construir um currículo de matemática que 

transcenda o ensino de algoritmos e cálculos mecanizados, principalmente 

nas séries iniciais, onde está a base da alfabetização matemática. 

(MENGALI, NACARATO e PASSOS, 2009, p. 32). 
 

A partir deste pressuposto, propomos investigar sobre a contribuição do PNAIC/ 

Matemática do 3º ano do ciclo de alfabetização do Ensino Fundamental I, ou seja, quais 

as contribuições do PNAIC/Matemática para a formação dos professores do 3º ano do 

ciclo de alfabetização? Os resultados foram favoráveis ou não para alfabetização 

referente ao conteúdo matemático? 

 

 

JUSTIFICATIVA 

A constatação de que a formação docente deve ser continuada é um fato. 

Contudo, muitas vezes nos deparamos com atividades práticas, como forma de 
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aprimorar a formação dos professores, das quais a literatura aponta, que muitas são 

descontextualizadas e distantes da realidade do educador, bem como dos alunos. 

Então dialogamos sobre a formação continuada de professores, como objetivo de 

auxiliar os professores em seu exercício e consequentemente a melhoria na qualidade do 

ensino. 

A formação contínua tem como objectivo proporcionar uma 

aprendizagem intensiva, durante um período limitado de tempo, e, 

apesar de poder ser planejada em conjunto, tem geralmente um líder 

nomeado cuja função consiste em facilitar, mas também estimular, a 

aprendizagem de uma forma activa. Sendo concebida para "encaixar" 

nas necessidades dos professores em relação ao seu grau de 

experiência, à etapa de desenvolvimento da sua carreira, às exigências 

do sistema e às necessidades do ciclo de aprendizagem. (DAY, 2001, 

p. 205). 

 

Para Nóvoa (2007, p.5) “é preciso passar a formação de professores para dentro 

da profissão”. Então, é preciso direcionar nosso olhar para que de fato atenda aos 

professores nos mais diferentes contextos no cotidiano da sala de aula. 

A escola não pode ignorar a importância da Alfabetização Matemática e que a 

mesma está inclusa em várias áreas do conhecimento não somente nas áreas exatas, mas 

também na área de humanas, tendo seu valor informativo, a necessidade em nosso 

cotidiano social, desde consultar um calendário até a relação de compra e venda.  

 

Alfabetização matemática necessita de muitos estudos e aprofundamentos, 

pois o enfoque à alfabetização ainda é dado pela área da língua portuguesa e 

não pela matemática. Desta maneira percebe-se o ensino da matemática 

desvinculado da alfabetização, ou seja, o conhecimento matemático não se 

contempla na leitura e na escrita do dia a dia das práticas escolares. 

(FEDATO, 2015, p.5). 

 

Inicialmente no campo da Alfabetização Matemática o aluno passa por uma 

perspectiva de um mundo letrado em que ele aprende a lidar com as questões 

numéricas, geométricas, de medidas, lógicas, na leitura de mundo que ora permeia a sua 

formação social. No entanto depois  de passar pelo mundo letrado é que se tem o 

contexto da Alfabetização Matemática. Danyluk, afirma: 
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Alfabetização matemática, portanto, como fenômeno que trata da 

compreensão, da interpretação e da comunicação dos conteúdos matemáticos 

ensinados na escola, tidos como iniciais para a construção do conhecimento 

matemático. Ser alfabetizado em matemática, então, é compreender o que se 

lê e escreve o que se compreende a respeito das primeiras noções de lógica, 

de aritmética e de geometria.  (DANYLUK, 2015, p. 26). 
 

Nesse sentindo nos propomos pesquisar sobre o PNAIC matemática e quais as 

contribuições deste programa para as práticas dos professores do 3º ano do ensino 

fundamental I.  

Danyluk defende que os professores alfabetizadores não estão preparados para 

ensinar matemática. “Muitas vezes, o próprio professor, por desconhecimento, não se dá 

conta da importância de possibilitar um ambiente de alfabetização matemática, no qual 

o estudante possa ser desafiado a resolver situações matemáticas significativas”. 

(DANYLUK, 2015, p. 14). 

CURI (2005) ressalva que os professores alfabetizadores, muitas vezes formados 

em Pedagogia, encontram muitos entraves em sua formação inicial, pois não são 

preparados para ensinar matemática, destacando que os formadores docentes não são 

matemáticos e  sim advindos e formados em curso de Pedagogia, que poderia ser um 

dos motivos que os professores alfabetizadores não dão a devida importância ao ensino 

de  matemática. Isso implica na formação e consequentemente em sua prática. A mesma 

justifica que:   

Dados do INEP/MEC revelam que as metodologias usadas mais 

freqüentemente nos cursos de Pedagogia brasileiros são as aulas expositivas, 

conflitando com indicações apresentadas em pesquisas sobre formação de 

professores, com relação ao preparo para o exercício profissional específico 

do professor, como, por exemplo, o que considera a coerência entre a 

metodologia de ensino utilizada nos cursos de formação e a prática esperada 

do futuro docente, tendo em vista a aprendizagem como processo de 

construção de conhecimentos. (CURI, 2005, p. 8) 
 

E posteriormente a autora constata que há “[...] pouca presença de conteúdos 

matemáticos e de suas didáticas nos currículos dos cursos de Pedagogia”.  CURI (2005, 

p.8). 

Neste sentido, esta pesquisa tem como foco norteador o PNAIC/Matemática e 

suas contribuições que para formação e para as práticas dos professores do 3º ano do 

ensino fundamental I. 
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Para tanto buscaremos entender quem foram estes formadores que deram 

PNAIC/Matemática para esses professores alfabetizadores? Quem foram os autores que 

produziram o material do PNAIC/Matemática? Pretendemos cartografar, verificar a 

formação recebida destes professores, buscando encontrar pistas que implicam essa 

formação, se há convergências ou divergências e suas contribuições. O método a ser 

utilizado será o cartográfico, um método que não é linear, pois a formação e as práticas 

também não são. 

Descrevemos o método cartográfico no campo educacional, propondo um olhar 

atento apresentando no contexto da pesquisa, um olhar desinteressado, crítico, mas ao 

mesmo tempo investigativo, flexível e provisório em relação às possíveis pistas que vão 

surgindo.  

Trazemos então a definição de método cartográfico segundo os autores Silva , 

Costa e Pereira (2018). 

 

[..] método cartográfico implica, então, em entendermos os movimentos dos 

paradigmas da ciência e do conhecimento nos processos de formação dos 

professores/as- pesquisadores/as, provocando rupturas e resistências que 

contribuem para a compreensão da/s realidade/s educativa/s. A intenção 

dessas provocações de cunho cartográfico é entender a configuração dos 

espaços educacionais por meio de suas oscilações e movimentos 

permanentes. (SILVA, COSTA e PEREIRA, 2018, p. 5). 

 

Objetivo Geral 

Analisar e cartografar as contribuições do PNAIC no âmbito do ensino de 

matemática para a prática pedagógica dos professores do 3ºano do Ensino Fundamental 

I de escolas da Rede Estadual de Uberaba/MG. 

 

Objetivos específicos 

- Caracterizar o PNAIC e o PNAIC/Matemática na esfera estadual a fim de apresentar o 

programa e sua finalidade no ciclo da alfabetização. 

- Verificar a formação oferecida aos docentes no campo da Alfabetização Matemática, 

com o intuito de identificar a formação que os docentes receberam. 
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- Identificar junto aos docentes do 3º ano do ensino fundamental I que participaram da 

formação do PNAIC/Matemática, as contribuições da mesma para sua prática 

pedagógica, com o intuito de obter avanços significativos à sua prática docente. 

 

Metodologia da Pesquisa 

A metodologia de pesquisa se fundamentará na natureza qualitativa, 

considerando que, [...] “a pesquisa qualitativa traz possibilidades para o entendimento 

de fenômenos humanos e sociais, levando em conta a investigação de problemas e a 

interpretação de seus significados.” (ANDRÉ, 1995, p.8), pois pretendemos cartografar 

e analisar as contribuições do PNAIC/ Matemática para os professores do 3º ano do 

Ensino Fundamental I. Desta forma, trabalharemos com pessoas, com problemas e 

interpretação de significados propostos nos cadernos do PNAIC e seu meio social, por 

isso a justificativa de utilizar o método qualitativo.  

Corroborando com André, Godoy (1995, p.62),  enumera um conjunto de 

características, que ajudarão a identificar pesquisas do tipo qualitativas: “(1) o ambiente 

natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental; (2) 

o caráter descritivo; (3) o significado que as pessoas dão às coisas e a sua vida como 

preocupação do investigador; (4) enfoque indutivo.”  

Como pretendemos cartografar e analisar as práticas dos professores, esta 

pesquisa se fundamenta no método cartográfico, no campo da cartografia social. 

Portanto, o método cartográfico nos leva a pesquisar além daquilo que vemos a olho nu, 

a seguir caminhos obscuros, assim os autores exemplificam: 

  

Os olhares na cartografia são conceituados nas pesquisas como olhares 

caleidoscópicos. Tomamos a concepção de lentes caleidoscópicas/olhar 

caleidoscópico por considerar o dinamismo da realidade, suas brechas e 

frinchas que não são percebidas se o olhar não acionar a perspectiva 

caleidoscópica.  (SILVA, COSTA  e PEREIRA; 2018, p. 3). 
 

A palavra chave que constitui a cartografia, seria a subjetividade, que visa o 

dinamismo, relaciona as práticas de natureza diversas, ao mesmo tempo práticas de 

liberdade, objetividade, de resistência, dentre outras. 

Deleuze e Guatari descrevem a cartografia como: 
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Tanto na Lingüística quanto na Psicanálise, ela tem como objeto um 

inconsciente ele mesmo representante, cristalizado em complexos 

codificados, repartido sobre um eixo genético ou distribuído numa estrutura 

sintagmática. Ela tem como finalidade a descrição de um estado de fato, o 

reequilíbrio de correlações intersubjetivas, ou a exploração de um 

inconsciente já dado camuflado, nos recantos obscuros da memória e da 

linguagem. Ela consiste em decalcar algo que se dá já feito, a partir de uma 

estrutura que sobrecodifica ou de um eixo que suporta. (DELEUZE e 

GUATARI; 1995, p.20). 
 

 A cartografia ainda desafia-nos a descobrir novo mundo, novos espaços, 

paisagens, novas formas de existência, formas de relação com o sujeito. Deleuze e 

Guatari ainda comentam sobre o decalque, que a cartografia desempenha tal tarefa de 

escapar da reprodução de cópias, não ficar na mesmice a desbravar o novo. “Não há 

imitação nem semelhança, mas explosão de duas séries heterogêneas na linha de fuga 

composta de um rizoma comum que não pode mais ser atribuído, nem submetido ao que 

quer que seja de significante”. (DELEUZE e GUATARI; 1995, p.18). 

A cartografia social não segue regras, um modelo, protocolos de pesquisa e ou 

procedimentos de passo a passo, a mesma é uma estratégia de analisar, descrever as 

trajetórias, apresentando linhas de fuga, formando um rizoma e a composição de 

dispositivos.  

Filho e Teti (2013, p. 48), descreve a cartografia social: “Como “máquina 

abstrata que é, refere-se a uma multiplicidade espaço- temporal, intersocial, quem em 

vez de reproduzir mundos preexistentes produz novos tipos de realidade e novas formas 

de verdade”. 

 

Procedimentos Metodológicos 

Faremos análise dos documentos de criação do PNAIC e PNAIC/Matemática, 

tentando cartografar as propostas que estes materiais trazem para o campo da 

alfabetização matemática dos cadernos pedagógicos de matemática que foram lançados 

no ano de 2014, como o intuito de cartografar e analisar quais são as práticas que estão 

propostas nestes documentos. 

O método é cartográfico e abordagem é a cartografia social que se faz a partir de 

pistas e nos auxiliará a encontrar aquilo que não está explícito,  no material empírico, 
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traçando caminhos a partir de linhas entrelaçadas, ou seja,  buscar identificar as pistas, o 

dito e não dito, os pontos de fuga, presentes no âmbito da pesquisa. Por isso, iremos 

utilizar os cadernos específicos do PNAIC Matemática para o ciclo de alfabetização, no 

ano de 2014, nos quais são: Organização do trabalho pedagógico, Quantificação, 

registros e agrupamentos, Construção do sistema de numeração decimal, Operações na 

resolução de problemas, Geometria, Grandezas e Medidas, Educação Estatística e 

Saberes Matemáticos e outros campos do saber. 

Acreditamos que a análise de documentos, nos ajudará a apontar informações e 

fatos nos documentos a partir de uma hipótese e ou questões de interesse, analisar o que 

traz cada documento associando com o tema a ser pesquisado. Segundo os autores 

Ludke e André (1986, p. 38) “podem ser considerados documentos: desde leis, 

regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, diários pessoais, autobiografias, 

jornais, revistas, roteiros, dentre outros”.  

Caracterizaremos as escolas identificando quais ofertam o Ensino fundamental I 

na cidade de Uberaba MG, a fim de estreitar para chegar realmente ao público alvo de 

professores alfabetizadores. 

Posteriormente, faremos a entrevista semiestruturada com os professores que 

participaram da formação continuada no ano de 2014 que perpassaram pelo programa 

PNAIC/Matemática. Os docentes a serem entrevistados serão identificados junto à 

Superintendência Regional de Ensino de Uberaba/MG, por meio de ofício a ser 

encaminhado ao órgão. Os critérios para a seleção dos entrevistados são: a) os docentes 

que participaram de todas formações referentes ao ensino de Matemática; b) os docentes 

que são efetivos, pois criam vínculo na mesma escola, ficando perceptível os avanços 

no contexto da escola. c) os docentes que aceitarem participar da entrevista, que encaixe 

no perfil procurado. 

Além disso, utilizaremos o diário de campo, para coletar as informações obtidas 

no campo de pesquisa e observação nas escolas estaduais, a fim de investigar quais as 

contribuições do PNAIC/Matemática para os professores alfabetizadores do 3º ano do 

ensino fundamental I. O diário de campo é um instrumento que serve para registrar os 

dados recolhidos e sucessivamente analisar os resultados após as anotações, ações 

reflexivas a partir de um comportamento ou diálogo e observações feitas. É uma 
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ferramenta que permite lembrarmos, possíveis detalhes que nossa memória não seja 

capaz de guardar. Zabalza (2004, p.11), comenta que o diário de campo é importante, 

pois serve: “Como um recurso formativo no âmbito da formação permanente dos 

docentes e profissionais da educação”.  

 

Considerações finais 

Espera se que esta pesquisa traga à tona o papel importante que a matemática 

tem desde os anos iniciais, do ciclo da alfabetização, que possamos conscientizar os 

profissionais da educação para direcionar o olhar com mais atenção para o ensino de 

matemática. E também como fazê-lo acontecer no cotidiano escolar, por meio da 

formação de professores. 

Esta pesquisa se faz relevante para a sociedade, destacando a Alfabetização 

matemática e como seus professores são ou não preparados para alfabetizar em 

matemática. 

Esperamos que os resultados sejam favoráveis a partir do programa 

PNAIC/Matemática, na formação dos professores que lecionam no 3º ano do ciclo de 

alfabetização do Ensino Fundamental I. 

 

Referências 

 

ANDRÉ, M. E. D. A. et al. O trabalho docente do professor formador no contexto atual 

das reformas e das mudanças no mundo contemporâneo. In: Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos. Brasília: INEP, v. 91, n. 227, p. 122-143, jan./abr. 2010. 

 

ANDRÉ, Marli. Lüdke, Menga. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas I - São 

Paulo: EPU, 1986. 

 

BRASIL. Documento Orientador Pacto. DAGE/SEB/MEC, 2014. 

 

BRASIL. Portaria n.º 867, de 04 de julho de 2012. Institui o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa e define suas diretrizes gerais. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 5 jul. 2012. Nº 129 Seção 1, p. 22-23.  

 

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. 

Pacto nacional pela alfabetização na idade certa: Apresentação/ Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. - 

Brasília: MEC, SEB, 2015.  98 p.  



 

481 

 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. 

Pacto nacional pela alfabetização na idade certa: Apresentação/ Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. - 

Brasília: MEC, SEB, 2014. 72 p.  

 

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. 

Pacto nacional pela alfabetização na idade certa: formação de professores no pacto 

nacional pela alfabetização na idade certa / Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. -- Brasília: MEC, SEB, 

2012.  39 p. 1. Alfabetização. 2. Formação continuada do professor. I. Título. CDU 

37.014.22  

 

Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 

matemática / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 142p. 

CURI, Edda. A formação matemática de professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental face às demandas brasileiras. Universidade Cruzeiro do Sul 

(UNICSUL), 2005. 

 

DANYLUK, O. S. Alfabetização matemática: as primeiras manifestações da escrita 

infantil. 5. ed. – Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, 2015. 

DAY, Christopher. Desenvolvimento profissional de professores: os desafios da 

aprendizagem permanente. Porto- Portugal: Porto Editora, 2001. 

 

DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs – capitalismo e esquizofrenia. Tradução 

Peter Pál Pelbart e Janice Caiafa. São Paulo: Ed. 34, v. 1, 1995. 

 

FILHO, Kleber Prado; TETI, Marcela Montalvão. A cartografia como método para as 

ciências humanas e sociais.  Barbarói, Santa Cruz do Sul, n.38, p.<45-59>, jan./jun. 

2013. 

 

FEDATO, Renata Burgo. Alfabetização matemática e o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa. Ano 2015 – PUC/Paraná. 

 

FREIRE, P. A Educação Como Prática de Liberdade. 23 ed. Rio de Janeiro, Paz e 

Terra, 1993. 

 

GATTI, B. A., BARRETO, E. S. de Sá.; ANDRÉ, M. E. D. A. Políticas Docentes no 

Brasil: um estado da arte. Brasilia, 2011 

 

IMBERNÓN Francisco. Formação Permanente do professorado: Novas tendências. 

Tradução: Sandra Trabuco Valenzuela. São Paulo. Cortez, 2009. 

 

MARCELO C. A identidade docente: constantes e desafios. Formação Docente. 

Revista brasileira de pesquisa sobre formação docente. Disponível em 

http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br 

http://formacaodocente.autenticaeditora.com.br/


 

482 

 

 

MENGALI, Brenda Leme da Silva; NACARATO, Adair Mendes; PASSOS, Cármen 

Lúcia Brancaglion. A matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: tecendo 

fios do ensinar e aprender.  Belo Horizonte. Autêntica Editora, 2011 – 1. reimp. 

 

NÓVOA António. CONFERÊNCIA – Desenvolvimento Profissional de professores 

para a Qualidade e para a Equidade da Aprendizagem ao longo da Vida. Lisboa. Parque 

das Nações – Pavilhão Atlântico – Sala Nónio. 27 e 28 de Setembro de 2007. 

 

OS PROFESSORES NA VIRADA DO MILÊNIO: do excesso dos discursos à pobreza 

das práticas. Palestra proferida na Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo. 20 de maio de 1999. In: revista: Cadernos de Pedagogia, nº26, 1999. 

 

PARRA, Cecilia. Didática da matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1996. 

 

PIRES, Célia Maria Carolino. Educação Matemática: conversas com professores dos 

anos iniciais. 1.ed.- São Paulo: Zé-Zapt Editora, 2012. 

 

SANTALÓ, Luis Antonio. Matemática e Sociedade. Editorial Docência, 1980 

 

SAVIANI, Dermeval. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do 

problema no contexto brasileiro. Revista Brasileira de Educação v. 14 n. 40 jan./abr. 

2009. 

 

SILVA, A.L.G; COSTA, V.G.; PEREIRA, D.C.; Formação de professores/as 

pesquisadores/as: contribuições e implicações do método cartográfico para as pesquisas 

em educação. Revista de Educação, Ciência e Cultura (ISSN22236-6377) Canoas, 

UnilaSalle editora, v. 23, n. 2, p. 13-27, jul. 2018. 

 

SOARES, Magda.  Alfabetização e Letramento: caminhos e descaminhos.  Revista 

Pedagógica. 29 de fevereiro de 2004, pela Artmed Editora.  

 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis-RJ: Vozes, 2011. 

ZABALZA, Miguel. Diários de aula: um instrumento de pesquisa e 

desenvolvimento profissional. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bnm.me.gov.ar/catalogo/Author/Home?author=Santal%C3%B3%2C%20Luis%20Antonio%201911-2001.


 

483 

 

 

GRUPO DE ESTUDO EM AVALIAÇÃO ESCOLAR E SEUS SIGNIFICADOS 

NA FORMAÇÃO CONTINUADA E EM SERVIÇO DE FORMADORES/AS DE 

PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. 

 

Renata Ibias Cardoso da Silva 

UNIUBE 

renataibias@hotmail.com 

 

Gercina Santana Novais 

UFU/UNIUBE 

gercinanovais@yahoo.com.br 

 

Resumo: 

O presente texto é parte de uma pesquisa qualitativa com o uso de revisão bibliográfica 

e análise documental, e integra a dissertação de Mestrado em Educação em andamento. 

A referida pesquisa visa analisar a utilização de Grupo de Estudo Formal em Avaliação 

Educacional/GEPAE/UFU/CEMEPE como estratégia de formação continuada e em 

serviço em avaliação educacional dos/as professores/as formadores/as do Centro 

Municipal de Estudos e Projetos Educacionais-Julieta Diniz-CEMEPE. Analisar, ainda, 

concepções e práticas avaliativas presentes nas atividades do referido grupo, as 

intervenções elaboradas e desenvolvidas nas unidades escolares, por meio dos/das 

Especialistas de Educação/Pedagogos/as e professores/as. As questões orientadoras da 

pesquisa são: Quais os significados dos Grupos de Estudo para/na formação continuada 

e em serviço de professores/as e Especialistas de Educação/Pedagogos/as com a 

responsabilidade de desenvolver formação continuada em avaliação escolar para 

profissionais da educação infantil e ensino fundamental da rede pública municipal de 

Uberlândia? Qual é a metodologia utilizada pelo Grupo de Estudo em Avaliação 

Educacional e seus significados para/na formação de docentes e pedagogos sobre 

avaliação nas escolas?  Quais concepções e instrumentos de avaliação educacional 

foram privilegiados pelo Grupo de Estudo? O que consta nos documentos produzidos 

pelo Grupo de Estudo sobre avaliação educacional? As fontes de dados são: 

documentos elaborados pelo referido grupo, livros e artigos lidos e analisados pelos 

membros do Grupo, Plano de Formação na Escola e Orientações teóricas e práticas para 

o ano letivo, analisadas à luz das elaborações sobre formação docente (VAILLANT & 

MARCELO, 2012), (NÓVOA, 2010) e avaliação escolar (ESTEBAN, 2004) 

(HOFFMAN, 2012) e (MORETTO, 2010). Os resultados parciais indicam a 

importância do Grupo de estudo como espaço de formação de formadores/as, vinculado 

aos problemas identificados no cotidiano escolar sobre avaliação educacional. 

 

Palavras-chave: Avaliação educacional; Grupo de estudo; Formação de formadores/as. 

 

 

INTRODUÇÃO  
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Exercendo o ofício de Pedagoga da Rede Pública Municipal de Uberlândia, e 

responsável pela formação continuada e em serviço de Especialistas de 

Educação/Orientador/a Educacional e Supervisor/a Escolar/Pedagogo/a no Centro 

Municipal de Estudos e Projetos Educacionais-Julieta Diniz-CEMEPE, observamos que 

a temática avaliação educacional vem provocando muitos questionamentos: Qual 

concepção de avaliação a escola possui? Por que avaliar? Como? Que instrumentos 

utilizar? Para que serve afinal a avaliação? Que parâmetro a escola precisa seguir para 

que a avaliação venha atingir os objetivos propostos?  

Observamos, ainda, questionamentos sobre a formação docente em serviço, no 

sentido de que ela deveria oferecer elementos para compor respostas acerca das 

dificuldades para avaliar. Esses questionamentos foram fortalecidos devido à tentativa 

de mudança da centralidade educativa para os processos de ensino e aprendizagem e 

isso impactou a discussão sobre avaliação educacional.  

A respeito dessas questões sobre avaliação, Esteban (2004), afirma que é 

importante continuar as discussões e considerá-las como parte de um processo mais 

amplo do fracasso escolar. O que coloca em evidência a necessidade de refletir sobre a 

formação docente em avaliação e seus vínculos com o direito de aprender.  

Nesse contexto, é importante destacar que Uberlândia possui um Centro 

Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz-CEMEPE. Implementado a 

partir do Decreto 5338/1992. Este centro é responsável pela formação continuada dos/as 

profissionais da Prefeitura Municipal de Uberlândia, em especial dos/as profissionais da 

educação, nas categorias de extensão e aperfeiçoamento.  

O Decreto 14.035/2013 instituiu o CEMEPE enquanto centro de pesquisa e 

divulgação do pensamento, arte e saber com ações efetivas para a melhoria da qualidade 

da educação, com vistas a intervir e modificar o cotidiano das escolas de Uberlândia, 

para alcançar a qualidade social da educação. A política de formação do CEMEPE foi 

instituída pela Instrução Normativa SME 04/2014, que possibilitou aos/às professores/as 

o direito de representarem os componentes curriculares por meio de um/a professor/a 

escolhido/a por seus pares, com a finalidade de:  

Considerar a necessidade de melhorar a qualidade da educação desenvolvida 

na rede municipal de ensino;  
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Considerar a responsabilidade do Município por promover a formação 

continuada e a capacitação dos profissionais da educação; Considerar o 

impacto da formação continuada na efetivação do direito de aprender de cada 

aluno;  

Considerar a necessidade de desenvolver pesquisas no cotidiano escolar, 

contemplando também a intervenção pedagógica, demandada em função dos 

resultados obtidos e da necessidade de melhorar a qualidade de ensino;  

Considerar, ainda, a necessidade de execução das ações dos programas e 

projetos, na qual serão utilizadas diferentes estratégias, dentre elas a 

organização em núcleos voltados para estudos, pesquisa e intervenção no 

cotidiano escolar, com base nos temas específicos. (UBERLÂNDIA, 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SME, 04/2013).  

 

Assim, o CEMEPE se tornou o maior centro de estudos educacionais da região 

do triângulo mineiro, sendo referência para municípios vizinhos, e Polo da Universidade 

Aberta instituído pelo Decreto 5.800 de 08 de junho de 2006, voltado para o 

desenvolvimento da modalidade de Educação a Distância, com finalidade de expandir e 

interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior do país. O CEMEPE, 

ainda, desenvolveu o PNAIC- Programa Nacional de alfabetização na Idade Certa e 

continua sediando os cursos para professore/as e pedagogos/as da Rede Pública 

Municipal de Uberlândia
42

.   

Nesse contexto, é importante ressaltar que o decreto 14.035/2013, tratou 

também, da organização do trabalho do CEMEPE, por meio de Núcleos 

Interdisciplinares de Estudos e Intervenção Pedagógica, com a finalidade de fomentar a 

formação contínua e em serviço com os/as profissionais da educação, contemplando 

formação “in loco”, no CEMEPE, na Universidade Federal de Uberlândia e em outros 

espaços formativos.  Esse processo, também, fortaleceu as indagações sobre a formação 

dos/as formadores/as de professores/as e pedagogos/as.   

Esses Núcleos estão ancorados em princípios e diretrizes da Política Pública de 

Formação com os/as profissionais da educação: unicidade entre teoria e prática; 

articulação entre pesquisa, ensino e formação; inclusão das demandas e necessidades 

dos/as alunos/as e docentes na formação contínua; organização e desenvolvimento com 

os/as profissionais da educação de estudos, pesquisa, formação e intervenção 

pedagógica
43

.  

                                                           
42

  Para ampliar informações, consultar:  www.uberlandia.mg.gov.br 
43  Consultar: www.uberlandia.mg.gov.br 

http://www.uberlandia.mg.gov.br/
http://www.uberlandia.mg.gov.br/
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            Dos diversos temas debatidos nos encontros de formação com os/as 

profissionais da educação, a avaliação escolar foi a mais discutida, onde se verificou a 

necessidade de ampliação das discussões, a partir da preocupação acerca dessa temática 

no cotidiano escolar.              

           Neste sentido, no ano de 2015, aconteceu o II seminário internacional de 

avaliação juntamente com o I seminário de avaliação da rede municipal de educação de 

Uberlândia (II SIAVA e I SIMAVA).  Os objetivos desses seminários foram promover 

discussões por meio de palestras, a fim de produzir subsídios teóricos e práticos para 

problematizar e compreender a avaliação educacional. Outra finalidade que o Seminário 

propôs foi colocar em debate as questões acerca dessa temática, desde as políticas 

públicas de educação no âmbito municipal, estadual e federal à organização e 

concretização do trabalho pedagógico na realidade escolar. 

          A Secretaria Municipal de Educação, em 2013, iniciou o processo de 

implementação da Rede Pública Municipal pelo Direito de Ensinar e Aprender (Lei 

11.444/13). Essa Rede visava construção coletiva de ações vinculadas ao enfrentamento 

das dificuldades de escolarização de cada estudante e melhoria dos índices de 

desenvolvimento educacional associados à qualidade referenciada socialmente. 

(UBERLANDIA, 2013). 

           Nesse contexto, o Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais 

Julieta Diniz – CEMEPE procurou potencializar reflexões e estudos e, ao mesmo 

tempo, balizar e implementar intervenções pedagógicas construídas com a Rede Pública 

Municipal de Ensino. Nessa perspectiva, em 2014, foi instituído o Grupo de Estudos em 

Avaliação, em parceria com a UFU, com o objetivo de se tornar um espaço de estudos e 

discussões sobre processos de avaliação, referencial de orientação para a prática 

educativa dos/as professores/as e de intervenções pedagógicas mais significativas para 

os processos de aprendizagem dos/as estudantes. (UBERLANDIA, 2014). 

A partir dessa iniciativa, a Rede Pública de Ensino de Uberlândia construiu 

condições para realizar o seu I Seminário de Avaliação da Rede Municipal de Educação 

de Uberlândia com a finalidade de criar um espaço mais amplo de discussão e crítica 
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sobre modalidades, concepções, metodologias de avaliação e o papel que esta 

desempenha na compreensão das relações entre a escola e a sociedade
44

.   

A partir das experiências positivas do Seminário (II SIAVA e I SIMAVA), 

outras iniciativas foram surgindo. Ocorreram a consolidação e a expansão do grupo de 

estudo, criado em 2014. Já em agosto de 2015, o referente grupo de estudo, no qual a 

pesquisadora esteve presente, intitulado Grupo Formal em Avaliação Educacional 

UFU/CEMEPE, manteve sua constituição com as professoras universitárias e alunos/as, 

oriundos/as do GEPAE - Grupo Estudos e Pesquisa em Avaliação 

Educacional/Universidade Federal de Uberlândia.  

Contou ainda com a participação de 12 professores/as formadores/as do Centro 

Municipal de Estudos e Projetos Educacionais – Julieta Diniz. O objetivo inicial desse 

grupo de estudo foi de fomentar novas discussões sobre o tema e construir com os/as 

professores/as formadores/as subsídios efetivos para novas intervenções.   

Tendo em vista o exposto, para orientar a produção e análise de dados sobre a 

experiência relativa ao Grupo de Estudo Formal em Avaliação escolar 

GEPAE/UFU/CEMEPE estabelecem-se as questões do estudo: 

 

Central  

           Quais são os significados do Grupo de Estudo Formal em Avaliação educacional 

GEPAE/UFU/CEMEPE para/na formação de professores/as e pedagogos/as com a 

responsabilidade de desenvolver formação continuada em avaliação escolar para 

profissionais da educação infantil e ensino fundamental?   

 

Auxiliares 

  

• Qual é a metodologia utilizada pelo Grupo de Estudo Formal em Avaliação 

Educacional GEPAE/UFU/CEMEPE e seus significados para/na formação de 

docentes e pedagogo/as sobre avaliação?   

                                                           
44

 Informações disponíveis em: < http://siava.ntecemepe.com>. Acesso em: 01 de set 2018. 
 

http://siava.ntecemepe.com/
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• Quais concepções e instrumentos de avaliação escolar foram privilegiados pelo 

Grupo de Estudo?   

• Qual foi o impacto da formação sobre avaliação na redação de documentos e da 

proposta de formação desenvolvida pelos formadores/as nas escolas que 

apresentaram essa demanda ao Grupo Formal de Estudo em Avaliação Escolar 

GEPAE/UFU/CEMEPE? E nos documentos escritos por essas escolas e 

denominados Projetos Políticos Pedagógicos?    

• O que dizem os documentos produzidos pelo Grupo de Estudo Formal sobre 

avaliação educacional? 

• Nesse sentido, são os objetivos desta pesquisa: 

 

Geral  

Contribuir para a reflexão sobre formação em avaliação escolar de 

professores/as e pedagogos/as formadores/as, por meio de Grupo Estudo, destacando 

teorias e práticas sobre avaliação e seus significados para o direito de aprender.  

 

Específicos   

1. Identificar e analisar as concepções e instrumentos avaliativos estudados e 

referendados pelo grupo de estudo sobre avaliação escolar.  

2. Identificar e analisar a metodologia de trabalho formativo do Grupo e seus 

significados para/na formação dos/as docente e pedagogos/as.  

3. Identificar e analisar os impactos da formação desenvolvida por formadores/as, 

que participaram do Grupo de Estudo, na redação dos Planos de Formação “in loco” 

das escolas que apresentaram demandas para o referido Grupo.  

4. Identificar e analisar os impactos da formação contínua de docentes e 

pedagogos/as, desenvolvida pelos membros do Grupo de Estudo, no texto escrito 

pela unidade escolar denominado Projeto Político Pedagógico-PPP.  

5. Elaborar proposições sobre processos formativos em avaliação escolar.  

6. Elaborar e publicar um artigo sobre os resultados da pesquisa.  

Neste texto, apresentamos resultados parciais da referida pesquisa decorrente da 

revisão bibliográfica sobre o tema e da análise de registros sobre parte das atividades 
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fomentadas pelo Grupo de Estudo Formal em Avaliação Educacional: estudos 

autônomos, identificação e inclusão dos problemas e das demandas formativas relativas 

à avaliação apresentados por professores/as e pedagogos/as, que atuam no cotidiano 

escolar. 

 

AVALIAÇÃO E OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM 

O ato de avaliar é uma ação extremamente complexa, pois envolve mudança de 

atitude do/a avaliador/a, e deve ser entendida como uma atividade, cuja 

responsabilidade não é pura e simplesmente do/a professor/a, mas de todos/as que 

integram o processo educacional.  

 

A avaliação deve possuir um caráter social, envolvendo seleção e 

classificação, bem como uma dimensão pedagógica ou formativa, que deve 

se dar ao longo de todo o processo de aprendizagem. Para efeitos didáticos, a 

avaliação pode ser dividida em três momentos distintos, ou seja, antes, 

durante e depois do ensino (BASSANI & BEHAR, 2009, p.23).  

 

Nesse processo, o registro das observações sobre cada criança e sobre o grupo 

será um valioso instrumento para ancorar o processo avaliativo. O/a professor/a poderá 

documentar os aspectos referentes ao desenvolvimento de cada aluno/a, sendo 

recomendável que o/a professor/a atualize, sistematicamente, suas observações, 

documentando mudanças e conquistas. Deve-se levar em consideração que, por um 

lado, há diversidade de respostas possíveis a serem apresentadas pelas crianças e, por 

outro lado, essas respostas estão frequentemente sujeitas a alterações, tendo em vista 

não só a forma como as crianças se sentem e pensam, mas a natureza do conhecimento.  

  Nesse sentido, a avaliação deve servir para uma mudança da prática pedagógica 

da escola. 

A escola deve mudar sua prática pedagógica no quem se refere às atividades 

de avaliação escolar. Deve-se tirar essa ideia de que a avaliação é um 

exercício de coação da escola como obrigação. Do professor como a 

autoridade máxima e que estar na sala de aula é um desprazer. É preciso 

então, rever os paradigmas da avaliação do desempenho escolar, bem como 

da educação como um todo, para que a aprendizagem do aluno possa ir para 

além da sala de aula. O ato de avaliar é essencialmente interpretativo: há uma 

troca de mensagens entre quem avalia e quem está sendo avaliado. 

(HOFFMANN, 2010, p.78).  
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Percebe-se que a avaliação tem uma dimensão pedagógica e política. No art. 6º 

dos Referenciais Teóricos produzidos pelo MEC, as propostas pedagógicas de Educação 

Infantil, por exemplo, devem respeitar os princípios: éticos, políticos e estéticos, 

cumprindo assim plenamente sua função sociopolítica e pedagógica descrita no art. 7º:  

 

I - oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus 

direitos civis, humanos e sociais; II - assumindo a responsabilidade de 

compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as 

famílias; III - possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos 

e crianças quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes 

naturezas; IV - promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre 

as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens 

culturais e às possibilidades de vivência da infância; V - construindo novas 

formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, 

a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações 

de dominação etária, socioeconômica, étnicoracial, de gênero, regional, 

linguística e religiosa. (BRASIL, 2009).  

  

É importante destacar que a avaliação não pode ter um caráter punitivo, mas uma 

oportunidade de interação entre professor/a e aluno/a de modo que as chances para a 

aprendizagem se tornem possíveis através da construção mútua. 

A perspectiva construtivista sócio interacionista propõe uma nova relação 

entre o professor, o aluno e o conhecimento. Ela parte do princípio de que o 

aluno não é um simples acumulador de informações, ou seja, um mero 

receptor-repetidor. Ele é o construtor do próprio conhecimento. Essa 

construção se dá com a mediação do professor, numa ação do aluno que 

estabelece a relação entre suas concepções prévias e o objeto do 

conhecimento proposto pela escola. Assim, fica claro que a construção do 

conhecimento é um processo interior do sujeito da aprendizagem, estimulado 

por condições exteriores criadas pelo professor. Por isso dizemos que cabe a 

este o papel de catalisador do processo de aprendizagem. (MORETTO, 2008, 

p. 87)  

  

            Desta forma, faz-se necessário que professores/as construam processos 

formativos junto a seus alunos/as e que possam ter formações que contribuam para a 

reflexão de suas práticas, e que estas venham ao encontro de produções coletivas do 

conhecimento, e assim ocorra de fato a aprendizagem. 

Nesse contexto, no que se refere à formação docente, é importante ressaltar que 

deve ocorrer de forma contínua para fundamentar e orientar a prática pedagógica e 

possibilitar a elaboração de novas teorias. Pelo que se observa, a avaliação escolar 

envolve vários aspectos e exige um processo formativo que requer a clareza de tipo de 
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sociedade e educação se deseja construir; de proposta pedagógica e de ensino-

aprendizagem, para que a sua função não seja somente medir conhecimentos, se é que 

os conhecimentos podem ser medidos. Por conseguinte, é fundamental refletir sobre a 

formação docente. 

 

Consideram a necessidade da aprendizagem continuada, entretanto autor 

enfatiza que isso não deve ser uma obrigação, alertando para o consumismo 

de cursos que: “[...] caracteriza o atual mercado da formação‟ sempre 

alimentado por um sentimento de desatualização‟ dos professores. A única 

saída possível é o investimento na construção de redes de trabalho coletivo 

[...]”. Essas redes seriam de trocas de experiências e estudos embasando as 

práticas de formação e as ações profissionais.  (NÓVOA, 2010, p. 23).  

  

           Nesse contexto, a formação continuada do/as educadores/as com foco sobre 

experiências e estudos sobre questões do cotidiano escolar se torna muito relevante para 

a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Esse processo envolve, 

por exemplo, a reflexão acerca das teorias e práticas dos/as educador/as sobre avaliação.  

         Contudo, devem-se considerar, 

 

Diferentemente das práticas tradicionais de formação, que não relacionam as 

situações de formação com as práticas de sala de aula, as experiências mais 

eficazes para o desenvolvimento profissional são aquelas que estão baseadas 

na escola e que se inscrevem dentro das atividades cotidianas dos 

professores. (VAILLANT, MARCELO, 2012, p. 196).  

  

            Dessa forma, os cursos de formação docente devem incluir o estudo das práticas 

vivenciadas nas salas de aula. Refletir sobre proposta de avaliação referenciada nas 

demandas e necessidades do/a aluno/a. Deve haver mudanças metodológicas e 

filosóficas que contribuam para alterar concepções predominantes de educação e 

avaliação. Isso porque para desenvolver avaliação como processo integrante do ensinar 

e aprender, na perspectiva da escola democrática e inclusiva, é preciso entendê-la a 

partir de vários pontos de vista e da reflexão sobre o ensino, aprendizagem, avaliação 

escolar e formação docente. 

            Os desafios são muitos, mas não se podem cruzar os braços diante de um 

assunto tão sério: avaliação escolar e formação de formadores/as em avaliação escolar. 

Há necessidade de um paradigma emergente, que busque os interesses da coletividade e 
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o contexto avaliativo. Precisamos abdicar desta avaliação que apresenta um modelo 

descontextualizado, autoritário, classificatório e que rejeita aspectos do humano, por 

exemplo, emocional, resultando num distanciamento do professor/a e do/a aluno/a e em 

processos de medição.   

 

OS CAMINHOS DA PESQUISA  

Considerando os objetivos e questões de estudo, optou-se por utilizar o enfoque 

qualitativo de pesquisa, contemplando revisão de literatura e pesquisa documental. “A 

pesquisa documental pode se constituí numa técnica valiosa de abordagem dos dados 

qualitativos, seja, complementado as informações obtidas por outras técnicas, seja 

desvelando aspectos novos de um problema ou tema.” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38;) 

O uso dos documentos como fonte de pesquisa é deveras importante, pois a quantidade 

de elementos advindos dessas fontes valida sua consideração nas Ciências Humanas e 

permitirá a compreensão de dados cuja abrangência precisa de informações que 

envolveram a realidade sociocultural das demandas formativas.  

De acordo com Cellard (2008), a análise documental é precedida por uma análise 

preliminar, e deve respeitar cinco aspectos: o contexto, a autenticidade, a natureza, os 

autores e seus conceitos chave e a lógica interna do texto. Adotamos essa perspectiva de 

análise, e tomamos como fontes, documentos produzidos no período de existência do 

Grupo de Estudo Formal em Avaliação Educacional, 2015 a 2016: 

        1. Documentos alocados no DROPBOX
45

 sobre atividades desenvolvidas pelos 

membros do Grupo, documentos produzidos pelo Grupo e mapeamento das demandas 

formativas.  

        2. Resenha e ajuda memória alocada em arquivos de Word. 

        3. Portfólio elaborado pela formadora-pesquisadora. 

        4. Registros dos estudos autônomos. 

       Além disso, a análise foi orientada pelos objetivos e questões orientadoras da 

pesquisa e os resultados entrecruzados, visando compor respostas para as referidas 

questões.       

                                                           
45

 DROPBOX é uma plataforma de colaboração global, na qual arquivos, pastas e documentos são 
criados, acessados e compartilhados (www.dropbox.com).  
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RESULTADOS PARCIAIS 

Até a presente etapa desta pesquisa, verificamos que a utilização do Grupo 

Formal de Estudo em Avaliação escolar/GEPAE/UFU/CEMEPE na formação 

continuada e em serviço é uma estratégia favorável ao fomento da autonomia dos/as 

participantes. Os encontros quinzenais favoreceram e ofereceram suporte aos estudos 

autônomos desenvolvidos pelos/as participantes do referido Grupo. Estes estudos 

tiveram como aporte teórico autores/as como Jussara Hoffman (2012), Madalena Freire 

(1996), José Carlos de Freitas (2007), Benigna Villas Boas (1993), Pedro Vasco 

Moretto (2010) e Domingos Fernandes (2005).  

O resultado das análises do conjunto de resenhas e ajuda memória mostrou que 

definições sobre o processo formativo era precedido de diálogo. A ajuda memória 

contém a interlocução entre as professoras da Universidade Federal de Uberlândia com 

os membros do CEMEPE, construída a partir das inquietações do grupo. Essas 

interlocuções contemplaram aspectos metodológicos, cronograma de trabalho e escolha 

de obra para estudo, durante três meses, com vistas à definição do suporte teórico-

metodológico para as diversas atividades desenvolvidas, entre elas os seminários 

temáticos.  

Nesse processo, foram utilizados vídeos, exposições, seminários temáticos e a 

dinâmica “enrola-desenrola” com a escolha e reflexão sobre trechos de textos, visando 

auxiliar a compreensão da realidade escolar e possíveis intervenções. 

Além dos estudos autônomos, fez parte da formação dos membros do grupo de 

estudo, o levantamento das demandas formativas das escolas sobre o tema avaliação. 

Como mostrou a análise, esse levantamento impactou o desenho das formações e 

favoreceu a aproximação dos processos formativos dos problemas relativos à avaliação 

presentes no cotidiano escolar.  

Outra observação refere-se ao fato de que o referido grupo incluiu na formação 

dos/as formadores/as do CEMEPE a revisão bibliográfica, como parte inerente ao 

processo formativo. Essa estratégia favoreceu o conhecimento da produção de 

autores/as antes não estudados/as e a realização das formações com aportes teórico-

metodológicos amplos e complexos, os quais auxiliaram no estudo da realidade do 
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cotidiano escolar e, assim, teve-se melhor condição de compreender as dificuldades 

enfrentadas pelas escolas no que se refere avaliação escolar.  

Tendo em vista o exposto, é possível reafirmar que os resultados parciais 

indicam a importância do Grupo de estudo como espaço e estratégia diversificada de 

formação de formadores/as; formação esta vinculada aos problemas identificados no 

cotidiano escolar sobre avaliação escolar. 
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Resumo:  

O docente como um profissional da educação e mediador no processo ensino-

aprendizagem, convive com implicações e impasses da prática pedagógica que estão 

além de sua formação profissional. A formação profissional prepara o docente para 

realizar o trabalho mediante os desafios e impasses do cotidiano escolar? Como 

desenvolver uma prática pedagógica que propicie o ensino mediante as diversidades e 

dificuldades de aprendizagem inerentes a uma sala de aula? O objetivo principal foi 

analisar a prática pedagógica do professor da educação básica mediante os desafios e 

dificuldades vivenciados no processo educacional. A metodologia foi desenvolvida a 

partir da pesquisa bibliográfica e descritiva. Os estudos realizados propiciaram um 

resultado das condições de trabalho do(a) professor(a) da educação básica, identificando 

os principais desafios do cotidiano escolar que estão relacionados a prática pedagógica 

que podem proporcionar altos níveis de tensão fazendo com que o(a) professor(a) 

trabalhe insatisfeito, num estado de insegurança e com dificuldade no exercício de sua 

atividade.  

 

Palavras-chave: Formação Docente; Prática Pedagógica; Condições de Trabalho. 

 

INTRODU ÃO 

O contexto educacional sofre os reflexos das mudanças sociais de todas as 

ordens. Esses reflexos estão presentes no cotidiano escolar que envolve o trabalho 

docente, o processo ensino-aprendizagem, a relação professor(a)/aluno(a) e 

família/escola. 

Com esses reflexos no processo educacional, a instituição abarca as 

características estruturais tanto no trabalho quanto na educação. E quando a instituição 

de ensino adere a essas características, as consequências proporcionam antagonismos no 

trabalho docente e na educação.  

Em meio as influências do contexto social, o(a) professor(a) realiza seu trabalho 

numa instituição escolar com os impasses e desafios da profissão que proporcionam 

consequências nos aspectos físicos, emocionais e profissionais da vida docente.  

mailto:sgramilichp@hotmail.com
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O trabalho docente vem se configurando historicamente na busca por melhorias 

no trabalho, na formação e na caracterização da própria identidade tanto no individual 

como no coletivo. 

E nesse processo de busca pela identidade e por melhorias no processo 

educacional tanto no trabalho quanto na própria educação, o(a) professor(a) vivencia 

dificuldades em seu ambiente de trabalho, unindo dois fatores sociais – trabalho e 

educação.  

Pois, enquanto trabalha sob difíceis condições, sofre para realizar um processo 

educacional de modo satisfatório e com resultados positivos com ênfase na prática 

pedagógica educacional. 

Os aspectos inerentes ao trabalho do(a) professor(a), que devem proporcionar 

um ambiente seguro e estável, têm se desenvolvido numa esfera de instabilidade, 

insegurança, impasses e desafios profissionais.  

Diante desse contexto, como realizar o trabalho docente diante dos desafios 

educacionais da prática pedagógica? A formação profissional prepara o docente para 

realizar o trabalho mediante os desafios e impasses do cotidiano escolar? Como 

desenvolver uma prática pedagógica que propicie o ensino mediante as diversidades e 

dificuldades de aprendizagem inerentes a uma sala de aula?  

Ao refletir sobre essa realidade, o objetivo principal foi analisar a prática 

pedagógica do(a) professor(a) da educação básica mediante os desafios e dificuldades 

vivenciados no processo educacional.  

Com base no objetivo principal foram desenvolvidos os demais objetivos: 

Relacionar a formação docente com a prática pedagógica no cotidiano escolar; 

Identificar fatores que desafiam a realização da prática pedagógica no processo 

educacional; 

Analisar as condições de trabalho mediante os impasses e desafios da prática 

pedagógica. 

Para a realização desse trabalho, a metodologia utilizada foi a pesquisa 

bibliográfica e descritiva, uma vez que ela descreve o fenômeno estudado buscando 

identificar e relatar as características e elementos da realidade analisada. 
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Os estudos realizados propiciaram a análise da formação profissional no 

processo de preparação para o trabalho docente. Assim como a reflexão sobre as 

condições de trabalho do(a) professor(a) da educação básica relacionada a prática 

pedagógica, identificando os principais desafios do cotidiano escolar que proporcionam 

dificuldades no exercício da atividade, conduzindo o docente a frustrações e apatia 

profissional.  

Desenvolver a prática pedagógica ideal diante dos diversos problemas inerentes 

ao processo ensino-aprendizagem, não é uma simples tarefa quando a sala de aula é 

composta por uma diversidade étnica, cultural e social. 

Uma prática pedagógica que abarque os problemas e dificuldades inerentes a 

diversidade de social composta de diferentes níveis de aprendizagem, é um trabalho 

desafiador e muitas vezes cansativo diante das condições de trabalho vivenciadas pelo 

docente no cotidiano escolar. 

 

FORMA ÃO PROFISSIONAL DOCENTE  

Muitas vezes ouve-se afirmações ou declarações de professores(as) que a 

formação profissional inicial não proporcionou a preparação ideal para a prática 

pedagógica no cotidiano escolar.  

O(A) professor(a) enfrenta desafios e difíceis condições de trabalho ao realizar o 

processo ensino-aprendizagem. Quando começa a trabalhar percebe que a formação 

profissional inicial que prepara para exercer a docência, estava um pouco distante ou 

aquém da realidade educacional.  

O processo de formação profissional ocorre inicialmente através de agências 

formadoras e instituições de ensino que propiciará a instrução, o conhecimento e a 

aquisição do título profissionalizante para o trabalho. 

A formação continuada acontece durante a realização do próprio trabalho através 

de cursos que propiciam o aperfeiçoamento profissional e as experiências educacionais. 

Sales Oliveira ao descrever o processo de formação profissional diferencia a 

formação inicial e a formação continuada. 

 

Na Formação Inicial, os processos em pauta ocorrem em agências 

formadoras credenciadas, em cursos próprios e no nível de escolarização 
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exigido para se licenciar um (a) Professor (a) segundo o nível também de 

escolarização em que poderá atuar. Na Formação Continuada, os Professores 

continuam se formando, em geral, na prática docente pela qual eles 

constroem e reconstroem seus saberes acadêmicos ou novos saberes relativos 

ao ofício de ensinar (SALES OLIVEIRA, 2010). 

 

A formação de professores de maneira inicial, está relacionada a formação com 

respeito ao nível de escolarização necessário para a aquisição da licenciatura em 

docência.  

Quando esse profissional busca um melhor conhecimento acadêmico, científico 

e/ou conhecimento específico da profissão para melhorar a realização do seu trabalho, 

esse procedimento acontece através da formação continuada. 

Diniz-Pereira (2010), ao descrever esse processo de formação continuada, afirma 

que a escola é o lugar privilegiado onde ocorre o desenvolvimento profissional docente 

e o local para a construção dos saberes e práticas. 

Diniz-Pereira continua afirmando que: 

 

A participação dos sujeitos nesse processo de construção é considerada, por 

si só, algo extremamente formativo. Tem-se, então, a ideia da escola como 

um “projeto” permanentemente em construção e os sujeitos que dele 

participam se formam coletivamente nesse processo. É importante ressaltar 

que a pesquisa – investigação sobre a escola, o currículo, a sala de aula, os 

processos de ensino-aprendizagem por meio da utilização de métodos e 

instrumentos da pesquisa qualitativa, porém, para resolver problemas 

advindos da prática pedagógica – é uma atividade fulcral nesse tipo de 

formação e desenvolvimento profissional (DINIZ-PEREIRA, 2010). 

 

Através da experiência e da busca por conhecimento, o docente constrói seu 

processo de identidade e profissionalismo mediante as ações contínuas na prática da 

docência. 

Esse processo de formação continuada é construído no decorrer dos anos com a 

experiência, as vivências, as conquistas, as dificuldades, o exercício da docência e as 

ações vivenciadas na construção histórica da profissão.  

Ao realizar a formação inicial junto com a formação continuada, o docente 

desenvolve sua profissionalização com melhorias em sua formação profissional.  

Veiga (1995, p. 20) afirma que “a formação profissional implica, também na 

indissociabilidade entre a formação inicial e a formação continuada”, ou seja, uma está 

associada a outra para a melhoria da profissionalização e do processo pedagógico. 
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Sales Oliveira ao definir a formação profissional do(a) professor(a), argumenta 

que: 

Entende-se por Formação de Professores os processos em que se formam 

sujeitos que têm a docência como campo de atuação profissional. Por esses 

processos, os futuros professores ou aqueles que já exercem a docência 

constroem e reconstroem os saberes docentes. Ela envolve o compromisso 

das agências formadoras com o direito do domínio teórico-prático, por parte 

do aluno-professor, como sujeito histórico da produção científico-tecnológica 

e sociocultural nas áreas da educação e dos conteúdos específicos com os 

quais irá trabalhar ou já trabalha (SALES OLIVEIRA, 2010). 

 

A formação de professores(as) envolve toda a sua construção acadêmica, 

profissional e a realização do trabalho que contribui para o andamento do que realmente 

é ser docente, de sua imagem, de sua identidade e de seu profissionalismo. 

O docente tem sua formação profissional inicial para aquisição do título e da 

licenciatura, pois assim exercerá sua profissão, mas é necessário dar continuidade a essa 

formação através da formação continuada em busca de conhecimento juntamente com 

as experiências do cotidiano escolar, pois assim, desenvolverá sua profissionalização e 

preparação para a realização de um processo ensino-aprendizagem de maneira 

significativa. 

 

DESAFIOS DO TRABALHO DOCENTE ANTE A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

O trabalho em sua essência é vital e de grande importância para o ser humano, 

pois é necessário para o desenvolvimento social tanto no âmbito político, econômico, 

cultural e educacional.  

Antunes (2009) explicita o sentido do trabalho e sua importância na vida do ser 

humano como fator de emancipação ao demonstrar os princípios do trabalho para viver 

em sociedade como fator que supre as necessidades e transforma a natureza externa e 

humana de modo a trazer benefícios para ambos. 

Como atividade essencial ao ser humano, deve ser benéfico propiciando o bem 

estar através das necessidades vitais da vida humana.  

No atual contexto, o trabalho tem sofrido mudanças em sua estrutura 

organizacional proporcionando implicações em vários setores da sociedade. Um dos 

setores sociais que sofre as influências dessas mudanças é a educação. 
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No processo educacional é possível notar os reflexos das mudanças sociais na 

realização do trabalho docente. 

Ao observar, estudar e analisar o trabalho docente pode-se compreender que o(a) 

professor(a) de uma instituição de ensino básica convive em difíceis condições de 

trabalho mediante as implicações sociais e educacionais vivenciadas no cotidiano 

escolar. 

Essas circunstâncias estão relacionadas à organização do trabalho docente, que 

em seu processo histórico através das mudanças tanto no âmbito do trabalho quanto da 

educação desenvolveram uma nova estrutura na organização do trabalho docente.  

Então, o processo do trabalho docente que envolve os fins e meios de toda a 

ação do(a) professor(a) inclusive sua prática pedagógica, passou a exigir um nível maior 

de responsabilidade desse profissional na realização de seu trabalho. 

A prática pedagógica segundo Caldeira, Zaidan (2010) é entendida “como uma 

prática social complexa, acontece em diferentes espaços/tempos da escola, no cotidiano 

de professores e alunos nela envolvidos e, de modo especial, na sala de aula, mediada 

pela interação professor-aluno-conhecimento”.  

Nessa interação professor(a)-aluno-conhecimento, o docente se depara com 

vários desafios na realização do processo ensino-aprendizagem, pois desenvolver um 

processo de ensino para que a aprendizagem seja significativa é complexo mediante as 

implicações presentes no cotidiano educacional. 

No campo educacional, principalmente na sala de aula, o(a) professor(a) se 

depara com a multiplicidade de desafios que estão relacionados com a prática 

pedagógica, devido a diversidade de dificuldades que são inerentes ao processo ensino-

aprendizagem. 

Fullan e Hargeaves (2000, p. 18) afirmam que a sala de aula é um “microcosmo 

dos problemas da sociedade” exemplificando a educação especial com maior presença 

de alunos com necessidades educacionais especiais, o estresse, a indisciplina, a 

composição étnica diversificada com a instabilidade em casa e na comunidade que 

envolve crianças de todas as classes sociais e com as dificuldades de aprendizagem com 

seus distintos aspectos. 
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Desenvolver uma prática pedagógica no ambiente escolar que envolva uma 

estrutura com diferentes níveis de aprendizagem e diferentes métodos de ensino para 

conseguir envolver a diversidade das dificuldades no âmbito social, psicológico e 

educacional é complexo e desafiador. 

Realizar o trabalho docente simultaneamente com os desafios educacionais na 

tentativa de desenvolver uma prática pedagógica abrangente a diversidade de problemas  

educacionais e que propicie o ensino de maneira que a aprendizagem seja significativa é 

desafiador para o(a) professor(a) no cotidiano escolar, mesmo com o processo de 

formação continuada na busca da profissionalização docente. 

Arroyo (2000) compara a função do(a) professor(a) com o ofício de mestre. Ele 

explica que ofício remete a artífice, a um saber qualificado e profissional. Para ele, o 

ofício de mestre remete a um passado artesanal e as escolas têm muito de artesanal, 

assim os mestres devem ser artesãos, artífices, artistas para dar conta do magistério, do 

processo ensino-aprendizagem, das práticas educativas e práticas pedagógicas no 

cotidiano escolar. 

Nesse contexto, ele compara o(a) professor(a) a um artífice ou artista que produz 

o seu artefato ou a sua arte através do seu talento ou habilidade. Então, o(a) professor(a) 

produz a sua arte no ato de ensinar, no ato da prática pedagógica e no ato de realizar o 

processo ensino-aprendizagem. 

Para a realização de uma prática pedagógica abrangente tanto para os diferentes 

níveis de aprendizagem e para uma educação inclusiva num ambiente que muitas vezes 

é caracterizado pelo estresse, a indisciplina com a composição étnica diversificada, é 

necessária uma construção de um processo educacional com adaptação, adequação e 

flexibilização no processo ensino-aprendizagem. 

 

O desafio é construir e pôr em prática no ambiente escolar uma pedagogia 

que consiga ser comum ou válida a todos os alunos da classe escolar, porém 

capaz de atender os alunos cujas situações pessoais e características de 

aprendizagem requeiram uma pedagogia diferenciada (Beyer, 2006, p. 76). 

 Muitas vezes o(a) professor(a) não se sente preparado para realizar essas 

adaptações e adequações. Se sente inseguro e inexperiente para realizar uma prática 

pedagógica adaptada a essas diversidades. 
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Diante dessa realidade, o(a) professor(a) vive uma situação instável em difíceis 

condições para realização do seu trabalho. Muitas vezes não consegue apoio e ajuda 

profissional, recursos materiais e didáticos que o(a) auxilie na elaboração e realização 

de uma prática pedagógica que requer flexibilidade e adequação as necessidades e 

dificuldades dos(as) alunos(as). 

Realizar uma prática pedagógica com métodos de ensino bem específicos para 

alunos com necessidades educacionais especiais e para alunos com dificuldades de 

aprendizagem requer a orientação de profissionais especializados, materiais didáticos 

específicos e muitas vezes um ambiente adequado. 

Em diversas realidades escolares, o(a) professor(a) não tem auxílio necessário 

para o desenvolvimento de sua prática pedagógica, e ao se sentir só e inseguro diante 

desse processo, sente-se desanimado ao realizar seu trabalho. 

Diante das dificuldades e desafios inerentes ao cotidiano escolar, o(a) 

professor(a) deverá continuar a trabalhar, mas, a situação é que o(a) mesmo (a) 

desenvolverá suas atividades não mais em sentido prazeroso, mas numa condição de 

desprazeres.  

A consequência mais rápida dessa condição é um comportamento tenso e 

possivelmente desordenado em algumas situações de estresse intérmino e que o(a) 

coloque inconscientemente num comportamento de apatia de modo que atinja sua 

subjetividade diante de suas responsabilidades. 

Veiga ao mencionar a qualidade do ensino e sucesso no processo de formação 

dos cidadãos afirma que: 

A qualidade do ensino ministrado na escola e seu sucesso na tarefa de formar 

cidadãos capazes de participar da vida socioeconômica, política e cultural do 

país relacionam-se estreitamente a formação (inicial e continuada), condições 

de trabalho (recursos didáticos, recursos físicos e materiais, dedicação 

integral à escola, redução do número de alunos na sala de aula, etc.), 

remuneração, elementos esses indispensáveis a profissionalização do 

magistério (VEIGA, 1995, p.19, 20). 

 

Veiga (1995) destaca a importância do processo educacional de qualidade com a 

formação da cidadania baseado num processo de formação e profissionalização docente 

unido a boas condições de trabalho e boa remuneração do trabalho docente. 



 

504 

 

 Diniz-Pereira (2010) também aborda o “desenvolvimento profissional dos 

professores como uma concepção de formação não dissociada da própria realização do 

trabalho docente”. Assim, ele associa a formação do(a) professor(a) ao próprio trabalho 

docente que deve ser realizado em boas condições de trabalho.   

Então, realizar o trabalho em boas condições com o apoio profissional, com 

materiais didáticos e ambiente adequado e que leve o(a) professor(a) a satisfação de 

suas necessidades para se sentir valorizado e respeitado como profissional e como 

pessoa, deve ser a realização do que realmente é ser um(a) professor(a). 

Arroyo (2000) explicita a função do(a) professor(a) num contexto em que 

envolve o trabalho pedagógico, a humanização, a formação, a socialização envolvendo 

nesse processo o ofício e a arte de mestre. Ele afirma que essa função vem passando por 

gerações, deixando sua marca, seus traços, a imagem e a identidade de um profissional 

que merece o respeito, a valorização de uma categoria que traz as marcas de uma ação 

educativa. 

 

CONCLUSÃO 

Ao analisar o processo de formação inicial docente, a formação continuada e a 

realidade do trabalho na qual o(a) professor(a) está inserido(a), é uma tarefa complexa  

em meio as características, especificidades e dificuldades vivenciadas por esse 

profissional.  

Ao se deparar com a realidade educacional caracterizada por um contexto social 

repleto de problemas que proporcionam reflexos no ambiente escolar através da 

diversidade, o(a) professor(a) sente-se perdido e inseguro frente as circunstâncias 

vivenciadas em sua área de trabalho. 

Realizar uma prática pedagógica para uma sala de aula caracterizada com alunos 

com necessidade educacionais especiais e alunos que apresentam diferentes níveis de 

dificuldades de aprendizagem, com a composição étnica diversificada e marcada com a 

instabilidade em casa e na comunidade é um grande desafio para o docente. 

Além de ser um contexto desafiador, o(a) professor(a) muitas vezes se sente 

despreparado para esse trabalho, mesmo tendo sua formação profissionalizante. Em 

certas realidades educacionais, o(a) professor(a) não tem o auxílio de um profissional 
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especializado na área e não conta com materiais didáticos e um ambiente propício para 

realizar o processo de ensino-aprendizagem. 

Dessa maneira, esse docente realiza seu trabalho em difíceis condições, 

vivenciando situações complicadas no ambiente de trabalho, tornando-se um fator de 

fadiga no campo emocional e relacional, o que propicia consequências na saúde do 

profissional.  

Realizar uma prática pedagógica abrangente e ao mesmo tempo flexível com 

adequações específicas para as realidades distintas na sala de aula deve ser o projeto e a 

prática do(a) professor(a), mesmo com os impasses e as implicações da realidade 

escolar. 

Em meio aos desafios, esse deve ser um projeto que demonstre o interesse pela 

formação do aluno para a cidadania e pelo trabalho do(a) professor(a), pois esse 

trabalho só será desenvolvido em boas condições com a ajuda e o apoio aos docentes 

para a realização da prática pedagógica abrangente e flexível e auxílio para as 

implicações e os impasses vivenciados no cotidiano escolar. 
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Resumo 

Este trabalho retrata a pesquisa em andamento no curso de Doutorado em Educação 

pela UFU iniciada no ano de 2017, como parte das pesquisas teóricas do GEPEDI. A 

pesquisa utiliza como aporte teórico a Didática Desenvolvimental, priorizando os 

estudos a respeito da relação da aprendizagem e desenvolvimento, realizados por L S. 

Vigotsky, pelo Sistema Elkonin-Davidov-Repkin, pela teoria da Subjetividade 

desenvolvida por F. González Rey e pelos estudos sobre a aprendizagem criativa de A. 

Mijáns Martinez. Diante da análise dessas teorias e tomando por base os princípios 

básicos da Epistemologia Qualitativa elabora-se a hipótese de pesquisa sobre o processo 

de aprendizagem: só pode existir um tipo de aprendizagem, a criativa, na qual o 

indivíduo emerge como o sujeito que produz, na unidade do simbólico e emocional. A 

partir dessa hipótese desenvolvemos a problemática central para esta pesquisa: Como os 

alunos aprendem? É possível aprender de algum outro modo que não seja 

criativamente? Esse presente texto tem como objetivo apresentar parte da pesquisa que 

retrata o conceito de aprendizagem na perspectiva da didática desenvolvimental e da 

teoria histórico-cultural e relatar sobre o estado da arte das pesquisas brasileiras nessa 

mesma perspectiva teórica relacionadas ao ensino de matemática, visto que daremos 

ênfase a aprendizagem nesta área curricular. A fundamentação teórica baseia-se na 

Epistemologia Qualitativa e na teoria da Subjetividade. O estudo de caso, que será 

realizado posteriormente se baseará na Atividade de Estudo e na Teoria da 

Subjetividade sob a base dos princípios da metodologia Construtivo Interpretativa. 

Espera-se que com esta pesquisa seja possível legitimar tal tese e desta maneira 

contribuir aos processos didáticos pedagógicos pois uma vez compreendido o processo 

de aprendizagem criativa da matemática, possamos vislumbrar novas organizações no 

processo de aprendizagem que mais potencializem o emergir da criatividade do sujeito, 

em uma ação dialógica entre professor e aluno. 

 

Palavras-chave: aprendizagem; Didática desenvolvimental; Teoria da Subjetividade. 

 

A Didática Desenvolvimental 

O surgimento da didática desenvolvimental ocorreu sob influência das ideias do 

materialismo histórico-dialético e do enfoque histórico-cultural da psicologia. Esta 

corrente didática se consolida por meio de influências das áreas da filosofia, fisiologia, 

pedagogia e psicologia nas quais dão o suporte teórico para sua consolidação e para a 
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construção de diversos sistemas didáticos (PUENTES; LONGAREZI, 2017, b). No 

entanto, a psicologia foi área que teve maior influência teórica devido ao fato do 

interesse pelo estudo sobre o desenvolvimento humano, desenvolvido por L. S. 

Vigotsky. Dentro desta teoria didática, existem numerosas diferenças de interpretação, 

contradições, críticas e avanços, em virtude da didática desenvolvimental possuir 

diversos pontos de vista provenientes das áreas envolvidas.   

O fundamento psicológico gerou grandes grupos de pesquisa dentre os quais 

podemos destacar a Psicologia Histórico Cultural da Atividade, a Psicologia Histórico 

Cultural da Personalidade e a Psicologia Histórico Cultural da Subjetividade. Vale 

reiterar que todas essas três grandes áreas da psicologia tinham como fundamento a 

mesma matriz teórica proveniente dos estudos de Vigotsky e Rubinstein, muito embora 

tivessem suas contradições e heterogeneidade de pensamento.  

A criação da didática desenvolvimental foi sustentada pela psicologia histórico-

cultural da atividade, embora tivesse interferência da psicologia histórico-cultural da 

subjetividade e da personalidade mas em menor proporção. A psicologia histórico-

cultural da atividade teve A. N. Leontiev como maior responsável juntamente com seus 

colaboradores. Tiveram forte influência da teoria dos reflexos de I. P. Pavlov, das teses 

de Leontiev sobre a atividade e a assimilação, da periodização do desenvolvimento de 

D. B. Elkonin, da teoria da formação por etapas das ações mentais, dos conceitos de P. 

Ya. Galperin e da atividade de estudo de V. V. Davidov e D. B. Elkonin. Estes estudos 

são voltados aos aspectos cognitivos, como enfoque central e determinante.   

A Psicologia Histórico Cultural da Atividade tornou-se a concepção psicológica 

soviética mais conhecida e consistente. Ela foi a base prioritária para a fundamentação 

da Didática Desenvolvimental, havendo implicações teóricas e metodológicas 

fundamentais no campo da didática. Sobre a base desta psicologia, foi possível construir 

sistemas didáticos de ensino e aprendizagem. Foram criados mais de 11 sistemas 

didáticos e embora tivessem divergências entre esses sistemas, todos eles tinham como 

objetivo em comum elaborar um sistema de ensino adequado, considerando que o 

ensino e a aprendizagem levam a condições para o desenvolvimento, comungando da 

mesma matriz teórica inspirada na obra de L.S.Vigotsky. Além disso, compartilhavam a 

ideia de que por meio do ensino desenvolvimental que se constituem novas formações 
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psicológicas, e que para tanto é necessário criar condições de ensino pela didática 

desenvolvimental.  

O ensino e a didática desenvolvimental iniciou-se por L. V. Zankov e depois por 

didatas russos, como Elkonin, Galperin cada qual com seus respectivos seguidores e 

grupos de pesquisas, todos baseados nos preceitos teóricos de Vigotsky, de que o ensino 

e a aprendizagem condicionam o desenvolvimento. 

Os sistemas Zankoviano, Sistema Galperin-Talizina e Sistema Elkonin-Davidov-

Repkin foram os que mais produziram, exerceram maior impacto e influência na 

educação socialista, se destacaram e geraram “um volume tal de produção intelectual, 

científica e acadêmica de uma riqueza conceitual, epistemológica e metodológica que 

não tem igual na histórica da didática contemporânea” (PUENTES; LONGAREZI, 

2017a, p. 11). A partir desses sistemas pode-se dizer que surgiu o que chamamos 

atualmente da Didática Desenvolvimental da Atividade. Esta didática estaria voltada 

para a compreensão de que o processo de ensino e aprendizagem promove o 

desenvolvimento. No entanto, na cultura russa, este processo é definido pela palavra 

Obutchénie, a qual expressa a unidade dos dois termos: ensino e aprendizagem, 

contemplando a atividade didática docente e a autotransformação do aluno.  

Na Didática Desenvolvimental da Atividade prevalece a perspectiva teórica de 

estudos relacionados aos “aspectos cognitivos (memória, raciocínio lógico, percepção, 

pensamento teórico, etc.), a partir dos quais se depreendem os sentimentos, afetos, 

emoções, imaginação e criatividade” (PUENTES; LONGAREZI, 2017b, p. 193). A 

base dessa didática era a premissa teórica elaborada por Vigotsky na qual o único bom 

ensino é o que se adianta ao desenvolvimento, decorrendo daí as teses fundamentais 

para dar condições a formação do pensamento teórico, o surgimento da consciência e a 

formação da linguagem a partir da obutchénie.  

Esta didática foi implementada em larga escala nas redes de ensino na Rússia e 

Ucrânia. Formulou-se a tarefa de estudo como o início da atividade de estudo e a sua 

solução o término, com o intuito de mudanças qualitativas do desenvolvimento psíquico 

da criança. A escola passou a ser considerada dentro da tradição marxista e da teoria 

histórico-cultural o componente fundamental desse sistema educacional devido a 

educação, ser considerada a responsável pela ferramenta social da transmissão da 
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cultura. Desta forma supõe que seja necessário um sólido sistema educacional para 

garantir essa instrução de qualidade. A escola se transformou no espaço de humanização 

e desenvolvimento do homem pela via da experimentação de mudanças qualitativas na 

vida psíquica, mediante as novas formações e a personalidade que se constituem no 

processo de obutchénie (ensino-aprendizagem e desenvolvimento). 

A didática desenvolvimental enquanto base para o sistema didático nas escolas 

russas ocupava-se então da “adequada atividade de obutchénie-desenvolvimento, tendo 

a obutchénie intencional como objeto e condição e o desenvolvimento das 

neoformações e da personalidade integral do estudante, especialmente do pensamento 

teórico, como objetivo” (PUENTES; LONGAREZI, 2017b, p.207) 

Devido nosso interesse em estudar conceitos de aprendizagem e 

desenvolvimento do sujeito, iremos nos deter na Didática Desenvolvimental da 

Atividade dentro do sistema Elkonin-Davidov-Repkin, visto que foi neste sistema, que 

desenvolveu entre outras teorias auxiliares a Atividade de Estudo. Essa pode ser 

considerada a essência da didática desenvolvimental, que pôs em prática desde as séries 

iniciais os preceitos para desenvolver na criança a atitude para o estudo e com isso, a 

aprendizagem. Nesse sistema tem “como conteúdo principal a autotransformação do 

sujeito por intermédio da formação do pensamento teórico, a qual se constitui sobre a 

base do ensino dos conceitos científicos e das ações mentais” (PUENTES, 2017, p. 53). 

Pensar em uma nova perspectiva didática, na qual considera a aprendizagem o 

resultado de um processo criativo do sujeito, sendo este o único caminho para aprender, 

é levar em conta estudos anteriores que contemplem: a definição de um sujeito 

histórico; o processo de ensino e aprendizagem que leva ao seu desenvolvimento; 

experiências em um sistema didático para a aprendizagem; que considere o sujeito 

concreto, constituído na unidade do simbólico e do emocional.  

Isto posto, justifica-se a seguir apresentar as concepções de aprendizagem na 

perspectiva Histórico-Cultural, a partir da teoria desenvolvida por Vigotsky; do sistema 

Elkonin-Davidov-Repkin e da Teoria da Subjetividade por González Rey.  
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A aprendizagem na perspectiva Histórico-Cultural a partir dos estudos de L. S. 

Vigotsky, do sistema Elkonin-Davydov-Repkin e da Teoria da Subjetividade 

Vigotsky se fundamentou em pesquisas de diversas áreas acadêmicas, como 

Direito, Literatura, Medicina, Filosofia, Psicologia o que levou a se aprofundar nos 

estudos sobre as funções psicológicas superiores nas ciências naturais, e assim elaborar 

uma crítica às teorias psicológicas que afirmavam que as funções intelectuais são 

provenientes de maturação. Em seus precursores estudos, enfatizava a ideia de origem 

social da linguagem e do pensamento, o que diferia das teorias psicológicas da época.  

Vigostky (1991, 1998) procurou correlacionar os preceitos marxista, como uma 

fonte científica valiosa, que relevava as mudanças históricas na sociedade às questões 

psicológicas concretas. Remete a diferença entre homem e animal, ao enfatizar o 

domínio do ser humano a natureza externa, iniciando seu conceito de mediação na 

interação homem-ambiente pelo uso de instrumentos e signos. Desta maneira, o 

mecanismo de mudança e transformação do humano tem sua raiz na sociedade e na 

cultura.  

Quanto aos conceitos de aprendizagem e desenvolvimento, Vigotsky contribuiu 

sobremaneira às concepções psicológicas vigentes em sua época visto que traz novas 

definições a tais conceitos. Considera o indivíduo um ser histórico e cultural, que 

aprende mediado por instrumentos e signos, enquanto um processo de interiorização do 

mundo social e cultural. Este processo ocorre em sua zona de desenvolvimento 

proximal configurando novas funções psíquicas superiores, orientando e estimulando os 

processos internos do desenvolvimento. Em seus últimos escritos considerou a 

importância da emoção como um processo inseparável do processo criativo 

estabelecendo uma  relação com a cognição, muito embora não os considere como 

processo único e de produção do sujeito. 

O sistema Elkonin-Davydov-Repkin é um sistema didático fruto da didática 

desenvolvimental da atividade e que é inspirado pela matriz teórica das obras de L. S. 

Vigostki; S. R. Rubinstein e A. N. Leontiev. Os estudos realizados por este sistema, 

aconteceu prioritariamente entre as décadas de 1950 e 1980 (PUENTES, 2017) e tinham 

como objetivo a aprendizagem e desenvolvimento dos aspectos cognitivos e a 

autotransformação do aluno.  
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Os pressupostos básicos que definem a aprendizagem para esses autores, 

Elkonin, Davydov e Repkin substanciaram os preceitos teóricos e práticos da atividade 

de estudo desenvolvida no sistema didático por eles constituído. Embora tivessem seus 

próprios estudos, experimentos e definições teóricas, todos os três compartilharam de 

pressupostos teóricos semelhantes, trabalharam juntos, e por este mesmo motivo, foi 

possível a criação do sistema juntos. Para Elkonin (2009, 2017) a aprendizagem é fruto 

das relações sociais e da ação com os objetos. Os adultos são os mediadores desta 

relação. A aprendizagem acontece em um processo de assimilação, na qual a criança 

interioriza o conhecimento. A partir da aprendizagem ocorre um desenvolvimento da 

mente da criança.  

Rubinstein (2017) contrapõe a teoria de Elkonin sobre esta dicotomia das 

concepções psicológicas na qual destaca a interiorização como o ato primordial do 

desenvolvimento intelectual, isto é, do externo para o interno determinando sua 

condição como a fundamental. Rubinstein faz uma crítica a essa teoria e mostra indícios 

de uma concepção que considera o caráter inter-relacional do sujeito, entre o objeto 

(externo) e o desenvolvimento de sua própria natureza, o que aproxima da unidade 

simbólico e emocional que González Rey (2015) discute e que será abordado mais 

adiante nessa pesquisa. Todavia, é possível indicar o que Rubinstein quis dizer com a 

sua crítica:  

As faculdades não podem ser injetadas simplesmente de fora para dentro, que 

deve haver no indivíduo certas premissas, certas condições internas para seu 

crescimento orgânico, e, por outro, que elas não vêm determinadas, não vêm 

dadas de forma acabada antes do desenvolvimento e fora de todo 

desenvolvimento (RUBINSTEIN, 2017, p. 113). 

 

A respeito da interiorização, Rubinstein (2017) considera que nada pode ser 

desenvolvido considerando apenas os aspectos internos sem relação com o externo, e da 

mesma forma, não se pode interiorizar sem que haja condições internas para isso. Nota-

se neste ponto uma  premissa de uma relação dialógica entre o externo e o interno, em 

uma ação mútua, sem determinismo de um sobre o outro.   

De acordo com Davdov (1986, 2017) é por meio da aprendizagem que são 

ativados os processos mentais que não seriam possíveis fora do processo de 

aprendizado. Esse processo é estruturado por componentes como necessidades, motivos, 
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tarefas, ações e operações imbricados no desenvolvimento da criança. O caminho 

percorrido para a aprendizagem é por meio da generalização teórica, na qual ocorre a 

ascensão do abstrato ao concreto. Repkin (2014) conceituava que a aprendizagem é a 

autotransformação do aluno, e esta ocorre na atividade. No caso do aluno do ensino 

fundamental, ocorrerá na atividade de estudo. Essa precisa primar pelas necessidades e 

motivos que direcionam para a resolução de tarefas que se apresentam na forma de 

aprendizagem, na qual envolvem as ações de estudo, os modos de ação, as ações de 

controle e avaliação.  

Sendo assim, no sistema didático Elkonin-Davydov-Repkin a aprendizagem é a 

autotransformação do aluno, o qual se torna cada vez mais cada vez mais professor de si 

mesmo. Dessa forma, o aluno fará parte de um processo no qual ele passa de uma 

atividade de estudo orientada para uma atividade de estudo independente, sendo assim, 

se transforma. A aprendizagem tem um caráter assimilação, em um processo de 

interiorização, tornando a experiência social em individual, e também é criativa, na 

medida em que o aluno, enquanto sujeito do processo,  se transforma em personalidade, 

sendo este um estado que o sujeito autorregula a atividade que realiza.   

O conceito de aprendizagem a partir da Teoria da Subjetividade prioritariamente 

requer que sejam utilizados os estudos desenvolvidos por Fernando González Rey, pois 

esse pesquisador é o precursor desta teoria. Na teoria da subjetividade o 

desenvolvimento humano parte da concepção que seja necessário um posicionamento 

dos indivíduos de maneira complexa e singular perante uma situação. Este 

desenvolvimento é proveniente da constituição da sua subjetividade como um processo 

vivo, qualitativo e único, “impossível de ser padronizado por qualquer critério externo 

ao seu próprio funcionamento, como podem ser a idade, tipos de atividades ou formas 

de organização de sistemas de inserção institucional dos indivíduos” (GONZÁLEZ 

REY; MITJÁNS MARTINEZ, 2017, p. 159).  

O conceito de desenvolvimento elaborado na Teoria da Subjetividade buscou 

sua base conceitual “a dois conceitos intimamente relacionados formulados por 

Vygotsky: o de situação social do desenvolvimento e o de perezhivanie, ambos 

retomados por L. I. Bozhovich, ao discutir sua compreensão do desenvolvimento da 

personalidade” (MITJÁNS MARTINEZ; GONZÁLEZ REY, 2017, p. 32). Ao 
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compreender estes conceitos torna-se possível identificar que “nenhuma influência 

educativa externa vai ter um impacto direto no processo de aprender” (MITJÁNS 

MARTINEZ; GONZÁLEZ REY, 2017, p. 34). O processo de aprender nesta 

perspectiva e considerando tais conceitos de desenvolvimento da personalidade e da 

perezhivanie, é considerado por estes autores como um processo criativo, inovador, 

intencional, emocional e de estabelecimento de relações, na qual o aluno personaliza o 

aprendido, produz um conhecimento a partir de novos sentidos subjetivos que ele 

elabora, em um processo singular do conhecimento.  

Na ação de aprender, são necessários não somente o aparato cognitivo, mas 

“afetos e condições sociais, em especial, a qualidade da relação com o Outro que vai 

mediar esse processo” (MONTE; FORTES-LUSTOSA, 2012, p. 169). A aprendizagem 

envolve um “processo de produção subjetiva que se configura no curso do processo de 

aprender por sentidos subjetivos que expressam em um nível simbólico-emocional 

múltiplas experiências socioculturais do aprendiz junto com aquelas oriundas do próprio 

espaço escolar” (MITJÁNS MARTINEZ; GONZÁLEZ REY, 2017, p. 16). Sendo 

assim, o processo de aprender, inclui ações com o outro social, na qual o sujeito se 

implica e produz novos sentidos subjetivos, em uma unidade do simbólico e do 

emocional.  

Neste processo de aprender, na qual acontece de maneira singular, mas 

constituído na subjetividade individual e social, Mitjáns Martinez e González Rey 

(2012) identificaram que existem tipos de aprendizagem, dependendo da condição do 

aluno no que tange suas configurações subjetivas da ação do aprender assim como sua 

implicação neste processo.   

 

Temos constatado que a produção de sentidos subjetivos e a condição do 

aprendiz em seu caráter ativo e intencional se evidenciam em diferentes 

formas de aprendizagem: na aprendizagem mecânica do aluno [...]; na 

aprendizagem compreensiva [...]; na aprendizagem que conceituamos como 

criativa, na qual temos conseguido delinear funções específicas dos sentidos 

subjetivos produzidos (MITJÁNS MARTINEZ; GONZÁLEZ REY, 2012, p. 

62-63). 
 

A partir desta constatação, dentre os tipos de aprendizagem elencados: 

mecânica/memorística; compreensiva e a aprendizagem criativa, esta última foi 
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considerada pelos autores como a forma de aprender qualitativamente, pois indica a 

configuração de novos sentidos subjetivos que de maneira recursiva com novos dados, 

produz outros sentidos subjetivos.  

Então, aprender significa ser capaz de produzir sentidos e configurações 

subjetivas sobre uma experiência vivida na unidade dialética, que inclui experiências 

passadas e estados emocionais que influenciam, mas não determinam, em um 

movimento recursivo. Para se estudar a aprendizagem é preciso compreender a 

subjetividade em sua estreita relação com o mundo social que a criança vive e com as 

produções simbólicas e emocionais configuradas em cada criança concreta, de forma 

singular.  

Diante das definições conceituais e epistemológicas acerca da aprendizagem na 

teoria histórico-cultural feitas anteriormente é preciso no momento discorrer o que se 

tem estudado sobre a aprendizagem da matemática no contexto brasileiro por meio de 

pesquisas que utilizam o mesmo referencial teórico, visto que, empregaremos dessa área 

curricular nos primeiros anos do ensino fundamental para nortear nossos estudos e 

consequentemente a pesquisa de campo.  

 

A aprendizagem da matemática no contexto brasileiro à luz do Ensino 

Desenvolvimental e da Teoria Histórico-Cultural  

Atuais pesquisas brasileiras acerca da aprendizagem da matemática têm buscado 

fontes teóricas e metodológicas para novas propostas de trabalho, na concretização de 

uma didática diferenciada que rompa com os problemas decorrentes de uma 

aprendizagem defasada e precária no nível fundamental. Grande parte das pesquisas e 

propostas inovadoras para a matemática emerge da insatisfação que tem encontrado 

diante dos resultados por meio das avaliações externas existentes no país, configurando 

tal fracasso.  

Entendemos ser necessário verificar quais são estas pesquisas no cenário 

brasileiro visto que compartilham com a mesma preocupação em estudar a 

aprendizagem na área da matemática, objeto de nosso estudo. A partir de um 

levantamento das pesquisas realizadas no Brasil, entre os anos de 2013 e 2017, na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, a qual integra um acervo científico 
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proveniente das instituições brasileiras de ensino e pesquisa, foi possível delinear o 

estado da arte sobre o que se tem pesquisado sobre a aprendizagem da matemática 

utilizando como referencial teórico e metodológico o Ensino desenvolvimental e a 

teoria histórico-cultural, nos primeiros anos do ensino fundamental. 

Nessa busca primeiramente foram utilizados os descritores: matemática e ensino 

desenvolvimental, no que cerne as teses e dissertações realizadas. Foram identificados 7 

trabalhos, sendo que apenas 1 se direcionava a aprendizagem nos primeiros anos do 

ensino fundamental. Devido a escassez de trabalhos encontrados, incluímos uma nova 

busca com outros descritores, mas que mantinham nosso objetivo da pesquisa. Os 

descritores foram: matemática, teoria histórico-cultural, ensino fundamental e 

aprendizagem. Sendo assim, foram identificados 15 trabalhos, dos quais 10 tinham 

como objeto de pesquisa os primeiros anos do ensino fundamental. A partir desta busca, 

totalizamos 11 pesquisas relacionadas a aprendizagem da matemática, no nível de 

ensino que se destina nosso estudo, e ainda, com base na teoria histórico-cultural e/ou 

ensino desenvolvimental.  

Nesses trabalhos deparamos com um desígnio acadêmico em compreender a 

aprendizagem na área da matemática pelo viés da teoria em questão, mas em sua 

maioria por meio da formação de professores, justificando por serem eles os 

organizadores do meio educativo. Diante das 11 pesquisas, 7 delas direcionavam o 

conteúdo da aprendizagem fruto da pesquisa as concepções de professores e/ou 

formação acerca dos conhecimentos necessários para o ensino de matemática. Os 

professores também eram considerados os mediadores entre os conceitos e a 

aprendizagem dos alunos. A formação de professores realmente é fundamental quando 

se tem o objetivo de desenvolver ações e organização das atividades de estudo que se 

pretende com os alunos. Assim como aborda Gimenes e Longarezi (2015, p. 28) “A 

aprendizagem da docência desencadeada por processos de formação de professores está, 

pois, atrelada às qualidades dos instrumentos e signos que medeiam os processos 

formativos vividos, dependo dos conteúdos, meios e métodos propostos”. Todavia, há 

que ter um conhecimento específico sobre o processo formativo atrelado com o método 

que se queira desenvolver.  
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Nas pesquisas encontradas sobre o processo formativo voltavam-se para a 

formação de conceitos teóricos que embasassem posteriormente sua prática; na 

compreensão de como utilizar os materiais concretos e livros didáticos, como 

ferramentas mediadoras para o ensino com o objetivo de a criança internalizar o 

conceito, apropriar-se dele e dar a ele um significado; compreender os fundamentos 

teóricos e práticos da Atividade Orientadora de ensino tendo como elementos essenciais 

o conhecimento teórico matemático e a intencionalidade pedagógica; na percepção da 

representação semiótica da multiplicação como forma de mediação do trabalho do 

professor; na identificação dos saberes e concepções dos professores acerca do conceito 

de quantidade como o nuclear da matemática e do sistema de numeral decimal. Esses 

últimos conceitos foram percebidos como ausentes nos diagnósticos realizados com 

professores, apresentando fragilidades. 

As demais pesquisas direcionavam para questões da aprendizagem específica da 

matemática diretamente relacionadas aos alunos. Identificamos alguns resultados das 

pesquisas das quais apresentam que o conteúdo da aprendizagem  segue o esquema 

percepção – representação – conceito; que a aprendizagem do conceito perpassa a 

condição do aluno como sujeito de sua aprendizagem e desenvolvimento; e que as 

condições dadas ao modo de organização das tarefas proporciona ao estudante ações 

investigativas para se apropriar da essência do conceito em nível teórico. 

Do total das pesquisas, 6 delas declararam utilizar o método histórico-dialético 

como sustentador da sua metodologia, usando a pesquisa de campo; experimento 

didático; atividade orientadora de ensino; experimento formativo e a pesquisa 

documental e bibliográfica. As demais, anunciaram que o método era a pesquisa 

qualitativa, variando a metodologia em: bibliográfica e documental; pesquisa de campo; 

intervenção e análise de conteúdo. 

Em todas as pesquisas utilizaram a teoria desenvolvida por Vigostky para 

acompanhar a fundamentação teórica, apoiando-se nas questões da aprendizagem 

enquanto um processo histórico e social, bem como sobre os processos de mediação, 

signo e zona de desenvolvimento proximal. Encontramos 3 pesquisas que mantém como 

referência teórica os estudos de Davydov, principalmente sobre a aprendizagem de 

conceitos teóricos pelos alunos e professores. A teoria da atividade, desenvolvida por 
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Leontiev foi a mais utilizada, pois apareceu em 5 trabalhos. Em uma das pesquisas, foi 

identificado uma mistura de teorias, colocando Piaget, Vigostky e González Rey para 

justificar cada qual um aspecto da aprendizagem da criança. Acreditamos que a 

predominância desses autores, de forma geral, justifica-se por serem os que tiveram suas 

obras traduzidas e publicadas no contexto brasileiro, facilitando o acesso às obras, e 

ainda por serem muito utilizadas nas pós-graduações em nível nacional.  

Reconhecemos que todas essas pesquisas, sendo 7 dissertações e 4 teses, tiveram 

um intenso debruçar sobre as teorias na perspectiva de avançar nas formas de 

aprendizagens dos alunos, perpassando a formação do professor e/ou nas formas de 

organizar o processo de ensino. No entanto, diante da breve análise feita, pode-se inferir 

que há uma apropriação acrítica dessas mesmas teorias, permitindo pouco avanço 

teórico. Muitas delas contribuem apenas para comprovar o que a própria teoria utilizada 

já afirmava, provocando poucos questionamentos sobre o processo de aprendizagem. 

Percebemos que existem pesquisas que estão ora focando no método, ora no conteúdo e 

deixando de lado o sujeito, o aluno, enquanto protagonista em sua atividade de estudo. 

Há a ausência de pesquisa que pense em uma didática que tenha o método, o conteúdo e 

o sujeito juntos nesse mesmo processo, e ainda que considere o aluno singular, 

concreto, em seu processo subjetivo de aprendizagem, concebendo a unidade do 

simbólico e emocional. É na dúvida, no questionamento, na hipótese que se configuram 

novos pensamentos e o avanço de novas teorias. Consideramos este ponto como uma 

grande lacuna existente nas pesquisas analisadas em questão e concordamos com 

González Rey quando fez a seguinte afirmação: 

Não há ciência sem pensamento e, no entanto, há uma forte tendência, 

institucionalizada por várias vias, de representar-nos a lealdade a uma linha 

ou a um autor com a inútil pretensão de neles encontrar as respostas para 

todos os problemas que enfrentamos. Por esse caminho seremos 

inevitavelmente levados ao dogma, tendência que, longe de representar uma 

alternativa de desenvolvimento, leva à morte das teorias (GONZÁLEZ REY, 

2013, p. 8). 
 

Embora nos inspiremos nas concepções de aprendizagem explanadas 

anteriormente, da mesma forma que foram impulsionadas as pesquisas identificadas no 

estado da arte, partimos para uma leitura que vai além da compreensão da aprendizagem 

assimilativa, por meio de apenas dos aspectos cognitivos, e que considera o emocional, 
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as necessidades e os motivos à parte do processo, e incorporados como um elemento 

dissociado à constituição do sujeito. À esta hipótese, na qual o sujeito aprende na 

unidade do simbólico e emocional, de forma criativa, será abordada no decorrer da 

pesquisa, pois incorporaremos um estudo sobre a Epistemologia Qualitativa, Teoria da 

Subjetividade e a metodologia de pesquisa, enquanto um estudo de caso, baseado nos 

princípios Construtivos Interpretativos e na Atividade de Estudo, pois consideramos que 

o indivíduo só aprende na atividade.  

 

Considerações finais 

Investigar sobre como os alunos aprendem subjaz que consideremos aspectos 

essenciais sobre o processo do conhecimento enquanto histórico, social, singular e 

subjetivo. Ainda, requer que verifiquemos como a aprendizagem tem sido considerada 

por meio dos estudos na área da teoria histórico-cultural e nas pesquisas brasileiras 

direcionadas à matemática, no que tange os processos formativos dos professores e o 

conteúdo e a metodologia da aprendizagem nos primeiros anos do ensino fundamental. 

Ao invés dos três tipos de aprendizagens: a mecânica, a aprendizagem 

compreensiva e a aprendizagem criativa, conceituados pela Teoria da Subjetividade, 

nossa hipótese é que todo indivíduo só aprende quando emerge como sujeito criativo, 

existindo somente este tipo de aprendizagem, podendo variar o nível de 

desenvolvimento desta produção criativa, pois na intenção de reproduzir e de 

compreender, o sujeito crê, cria e imita implicado na unidade do simbólico e do 

emocional, ainda que aparentemente se manifeste cognitivamente, em uma atividade 

considerada de reprodução. “Ainda quando a intenção do sujeito seja a de copiar, 

reproduzir de maneira mais perfeita possível o modelo, ele é totalmente incapaz disso” 

(PUENTES; PUENTES; ARAÚJO, 2018, p. 405). 

Esta questão aponta na direção da solução do paralelismo e dualismo que tem 

prevalecido até hoje no interior da psicologia histórico-cultural em relação ao 

desenvolvimento psíquico e subjetivo, considerando ambos como processos 

independentes e diferentes. A nossa hipótese nos leva para compreender que na 

constituição do ser humano o desenvolvimento psíquico é sempre subjetivo e que o 

desenvolvimento subjetivo é sempre psíquico, em unidade dialética. 



 

520 

 

 

Referências  

 

DAVYDOV, V. V. Problemas do ensino desenvolvimental – a experiência da pesquisa 

teórica e experimental na psicologia. Revista Soviet Education, Problems of 

Developmental Teaching. The Experience of Theoretical and Experimental 

Psycholgogical research – Excerpts, de V. V. Davydov. Tradução José Carlos Libâneo e 

Raquel A. M. da Madeira de Freitas. August. v. XXX, n. 8, 1986. 

DAVYDOV, V. V. Análise dos princípios didáticos da escola tradicional e dos 

possíveis princípios do ensino em um futuro próximo. In: LONGAREZI, A. J. 

PUENTES, R. V. (Orgs.) Ensino desenvolvimental: antologia. Tradução: Josélia 

Euzebio da Rosa e Ademir Damazio. Uberlândia, MG: EDUFU, 2017. p. 211-223. 

ELKONIN, D. B. Psicologia do jogo. Trad. Álvaro Cabral. 2 ed. São Paulo: Ed. WMF 

Martins Fontes, 2009.  

ELKONIN, D. B. Sobre o problema da periodização do desenvolvimento psíquico na 

infância. Tradução de Roberto Valdés Puentes. Versão espanhola do original em russo. 

In: LONGAREZI, A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs.). Ensino desenvolvimental: 

Antologia. Livro I. Uberlândia: Edufu, 2017, p. 149-172. 

GIMENES, O. M.; LONGAREZI, A. M. Sentidos e significados da formação docente 

em processos de pesquisa-formação desenvolvidos na região centro-oeste. AQUINO, O. 

F.; BORTOLANZA, A. M. (Org). Trabalho Docente e Profissionalização. EDUFU, 

2015. (no prelo).  

GONZÁLEZ REY, F. O pensamento de Vigotsky: contribuições, desdobramentos e 

desenvolvimento. Tradução: Lólio Lourenço de Oliveira. São Paulo: Hucitec Editora, 

2013.  

GONZÁLEZ REY, F. Pesquisa qualitativa e subjetividade – os processos de construção 

da informação.  Tradução Marcel A. F. Silva. São Paulo: Cengage Learning, 2015.  

GONZÁLEZ REY, F. L.; MITJÁNS MARTINEZ, A. Subjetividade: teoria, 

epistemologia e método. Campinas, SP: Editora Alínea, 2017. 

MITJÁNS MARTÍNEZ, A.; GONZÁLEZ REY, F. Psicologia, educação e 

aprendizagem escolar: avançando na contribuição da leitura cultural-histórica. São 

Paulo: Cortez, 2017.  

MITJÁNS MARTINEZ, A; GONZÁLEZ REY, F. L. O subjetivo e o operacional na 

aprendizagem escolar: pesquisas e reflexões. In: MITJÁNS MARTINEZ, A.; SCOZ, B. 

J. L.; CASTANHO, M. I. S. (Org) Ensino e aprendizagem: a subjetividade em foco. 

Brasília: Liber Livros, 2012. p. 59-83. 

MONTE, P. M.; FORTES-LUSTOSA, A. V. M. A constituição subjetiva da 

aprendizagem no aluno adolescente com altas habilidades/superdotação. In: MITJÁNS 



 

521 

 

MARTINEZ, A.; SCOZ, B. J. L.; CASTANHO, M. I. S. (Org) Ensino e aprendizagem: 

a subjetividade em foco. Brasília: Liber Livros, 2012. p. 157-18. 

PUENTES, R. V. Didática desenvolvimental da atividade: o sistema Elkonin-Davidov 

(1958-2015). Obutchénie: Revista de Didática e Psicologia Pedagógica. Uberlândia, 

MG, v.1, n. 1, p. 20-58, jan/jun. 2017. 

PUENTES, R. V.; PUENTES, D. M. G.; ARAÚJO, M. O. G. Didática 

desenvolvimental: o ensino-aprendizagem como um ato de produção criativa. Anais do 

IV Colóquio Internacional Ensino desenvolvimental. Uberlândia, junho, 2018. p. 399-

413.  

PUENTES, R. V.; LONGAREZI, A. M. (a) Didática desenvolvimental: sessenta anos 

de tradição teórica, epistemológica e metodológica. Obutchénie: Revista de Didática e 

Psicologia Pedagógica, Uberlândia, v. 1, n. 1, p. 9-19, jan./abr. 2017. 

PUENTES, R. V.; LONGAREZI, A. M. (b) A didática desenvolvimental: seu campo 

conceitual na tradição da psicologia histórico-cultural da atividade. In: LONGAREZI, 

A. M.; PUENTES, R. V. (Orgs) Fundamentos psicológicos e didáticos do Ensino 

Desenvolvimental. Uberlândia, MG: EDUFU, 2017. p. 187-223. 

REPKIN, V. V. Ensino desenvolvente e atividade de estudo. Ensino Em Re-vista, v. 21, 

n. 1, p. 85-99, jan./jul. 2014.  

RUBINSTEIN, S. Problemas das faculdades e questões da teoria psicológica. Tradução 

de Gabriela C. Darahem. Versão espanhola do original em russo. In: LONGAREZI, A. 

M.; PUENTES, R. V. (Orgs.). Ensino desenvolvimental: Antologia. Livro I. Uberlândia: 

Edufu, 2017, p. 111-121.   

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. Tradução: Jeferson Luiz Camargo. 3ª 

edição. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

VIGOTSKI, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores. Orgs Michael Cole. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

522 

 

 

OS REFERENCIAIS FREIREANOS COMO SUBSÍDIOS À FORMAÇÃO 

PERMANENTE E HUMANIZADA DE PROFESSORES/AS 

ALFABETIZADORES/AS 

 

  Johnatan Augusto da Costa Alves
46
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RESUMO:  

O presente trabalho tem por objetivo propor reflexões sobre as bases que fundamentam 

o processo de formação permanente de professores/as alfabetizadores/as em uma 

perspectiva humanizada, embasada nos referenciais do pensamento de Paulo Freire. O 

processo de alfabetização e letramento não se resume apenas na codificação e 

decodificação dos signos linguísticos. Aprender a ler é um processo complexo que não 

se dá de maneira mecanizada por meio de técnicas de repetição exaustiva. De acordo 

com Freire (1997), ler implica em compreender o que está sendo lido. É posicionar-se 

criticamente enquanto sujeito curioso, capaz de perceber os elementos da vida cotidiana 

se relacionando com o conhecimento historicamente produzido e sistematizado ao longo 

do tempo com o qual o/a aluno/a passa a ter contato no ambiente escolar. Portanto, 

diante disso, gostaríamos aqui de ressaltar algumas contribuições desse autor que 

podem subsidiar as propostas dos cursos de formação de professores/as 

alfabetizadores/as, realizadas em uma perspectiva humanizada de desenvolvimento, que 

considera alunos/as e docentes como sujeitos ativos no processo de construção do 

conhecimento e do processo de alfabetização. 

 

PALAVRAS CHAVE: Professores/as alfabetizadores/as; formação permanente. 

 

Introdução 

A construção da carreira profissional docente é extremamente complexa e 

desafiadora, pois o seu objeto de estudo nada mais é que o processo de desenvolvimento 

e humanização do homem com todas as suas especificidades diversas que o constitui 

enquanto ser. 
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Para tornar-se professor/a é necessário mais que “ter o dom natural do ensino”, 

ou o “amor ao ato de ensinar”, sentimentos importantes à nossa condição humana, 

contudo consideramos não são suficientes para sustentar o exercício de uma profissão 

tão complexa e socialmente relevante. Ao contrário do que muitos/as pensam, ser 

professor/a  alfabetizador/a significa desenvolver um trabalho, muitas vezes penoso, de 

pesquisa e estudos constantes, capazes de sedimentar práticas pedagógicas consistentes 

na relação ensino aprendizagem, ou seja, significa praticar o exercício ininterrupto da 

formação permanente, tendo como pilares o necessário desenvolvimento da humildade e 

plena consciência da infinitude de nosso inacabamento humano, já tão bem 

referenciados por Freire (1996, p.55): 

 

Aqui chegamos ao ponto de que talvez devêssemos ter partido. O do 

inacabamento do ser humano. Na verdade, o inacabamento do ser ou a sua 

inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. 

Mas só entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente. 

 

Não é possível dissociarmos o exercício da carreira docente do conceito de 

formação. Ora, este constitui o cerne do trabalho do/a Professor/a, não importando o 

nível de ensino em que atue; todavia o ato de formar implica necessariamente em 

formar-se. Mas, no que pese na formação do/a docente alfabetizador/a propomos uma 

reflexão sobre algumas questões: quais são as concepções de formação existentes que 

embasam esse movimento individual e ao mesmo tempo coletivo da classe docente, dos 

órgãos de governo e das instituições propositoras de várias modalidades de cursos de 

“qualificação” docente? Qual a importância dos cursos de formação de professores/as 

alfabetizadores/as? Como os pressupostos de Paulo Freire podem contribuir com tais 

cursos no processo de construção da identidade profissional de Professores/as 

alfabetizadores/a e no sentido de desenvolver nesses sujeitos uma atuação profissional 

humanizada, com fundamentos teórico-metodológicos coerentes com as práticas 

externalizadas?  

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Docência na Educação Básica e Superior da 

Universidade Federal de Uberlândia (GEPDEBS/UFU) tem se debruçado em estudos e 

discussões a respeito dos  conceitos de formação docente intentando construir uma 

melhor compreensão acerca do mesmo e  evidenciar a singularidade e complexidade do 
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desenvolvimento profissional de professores/as no que diz respeito a construção de sua 

identidade, a ética no exercício de suas atribuições, a profissão e profissionalização da 

docência, a socialização profissional e os mais diversos aspectos que caracterizam os 

saberes e práticas educativas que estão intrinsecamente ligadas ao campo de formação 

de professores em seus diferentes níveis de atuação.  

É de extrema importância ressaltar que as reflexões que serão expostas no 

presente trabalho, são frutos de movimentos individuais e coletivos experienciados no 

GEPDEBS/UFU e que, dada a complexidade das questões postas aqui, nossa pretensão 

não é esgotá-las, mas apenas fomentar, provocar a discussão sobre elas, bem como 

compartilhar o processo de construção do saber que temos vivido a partir do diálogo 

realizado entre nossos pares e mediados por suportes e produções teóricas do 

conhecimento historicamente produzido e  sistematizado através das pesquisas 

acadêmicas, textos, artigos científicos, obras literárias  a respeito dos mais variados 

temas discutidos a partir das necessidades levantadas pelo próprio grupo de 

pesquisadores/as. 

 

Formação docente: um conceito em discussão 

Os cursos de formação de professores/as alfabetizadores/as possuem uma 

relevância incontestável para toda a sociedade, pois formam profissionais que terão 

papel preponderante na formação integral do ser humano, para além de iniciá-lo ao 

mundo letrado. Proporcionar a esses sujeitos, situações estimulantes e instigadoras de 

aprendizagem, visando potencializar o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas 

e profissionais para uma prática docente coerente e contextualizada, capaz de contribuir 

para experiências de ensino-aprendizagem consistentes, constitui-se um constante 

desafio para as instituições formadoras e para os/as próprios profissionais, enquanto 

sujeitos ativos de sua própria formação. Segundo Vygotsky (1991 apud Corsino, 2006, 

p.64),  

 

[...] o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento e 

põe em movimento vários processos que, de outra forma, não aconteceriam. 

Para o autor, o desenvolvimento do indivíduo está diretamente ligado à sua 

relação com o ambiente sociocultural e o papel social do outro é de 
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fundamental importância, uma vez que o indivíduo aprende e se desenvolve a 

partir do convívio com os outros de sua espécie. 

  

De acordo com o autor, o papel social, dos “diversos outros” é de extrema 

importância para o desenvolvimento do indivíduo. Nesse sentido, pode-se afirmar que 

o/a professor/a é um desses “outros” que assume um papel de destaque na construção da 

subjetividade do sujeito, enquanto cidadão crítico, reflexivo e autônomo. Portanto, faz-

se necessária a constante reflexão sobre a qualidade dos cursos de desenvolvimento 

docente, que formam esse profissional, de valor singular no processo constitutivo do ser 

humano. 

É necessário compreendermos a importância dos cursos de formação de 

professores/as alfabetizadores/as oferecerem contribuições significativas ao 

desenvolvimento de uma práxis docente fundamentada em constante diálogo com as 

teorias educacionais existentes, além de coerente com as concepções e paradigmas 

pedagógicos assumidos pelo profissional. De acordo com Contreras (2002, p.90) “(...) a 

prática profissional consiste na solução instrumental de problemas mediante a aplicação 

de um conhecimento teórico e técnico, previamente disponível, que procede da pesquisa 

científica.”  

A compreensão da unidade teoria-prática, nessa perspectiva, precisa “sulear”
48

 

os currículos e ações formativas desses cursos, objetivando alcançar, em uma 

perspectiva freireana, a “corporeificação das palavras pelo exemplo” (FREIRE, 1996, p. 

35).  

                                                           
48

 Termo vocabular utilizado por Paulo Freire no livro Pedagogia da Esperança (1992) com a intenção de 

substituir o termo norteador, de conotação ideológica, que segundo estudos de Campos (1991, 2016), 

aborda sobre a ideologia implícita de alguns vocábulos da Língua Portuguesa. Márcio Campos foi quem 

alertou Freire sobre a ideia positivista entre Hemisfério Norte e Sul, entre criador e imitador. Nesse 

sentido, utilizar o termo norteador pode transmitir a ideia de estarmos ignorando o sul, que é o nosso 

contexto, e seguindo a ideia do norte. O físico ainda apresenta essa explicação: [...] assim, Norte deixa 

"escorrer” o conhecimento que nós do hemisfério Sul "engolimos sem conferir com o contexto local". Ver 

mais detalhes em: (cf. Márcio D'Olme Campos, "A Arte de Sulear-se”, p. 59-61, in Interação Museu-

Comunidade pela Educação Ambiental, Manual de Apoio ao Curso de Extensão Universitária, Teresa 

Scheiner [org.] Uni-Rio/Tacnet Cultural, Rio de Janeiro, 1991); Freire (1992, p. 12 e 113). Disponível 

em: http://www.aeradoespirito.net/Livros3/PauloFreirePedagogiadaEsperanca.pdf. Acesso em: 08. 

jul.2018. 
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É recorrente a compreensão que ainda resvala no senso comum, de que a teoria e 

a prática não caminham juntas. Esse discurso de natureza intrigante, muitas vezes, 

perpassa os próprios espaços de formação profissional.  Tal fato precisa incomodar, 

inquietar, produzir uma atitude de investigação reflexiva visando a busca por respostas 

que expressem o porquê desse posicionamento ainda encontrar “forças” entre os 

profissionais da educação e que demonstre também como os cursos de formação têm se 

posicionado diante de tais posturas, de modo a contribuir com a devida formação 

crítico-reflexiva de seus/as alunos/as. Todavia, para falarmos em formação, vale 

refletirmos um pouco sobre o entendimento deste conceito. 

A primeira questão que se coloca é pensarmos onde ou em quais espaços se dá a 

formação docente. Será que ela se circunscreve apenas no âmbito dos cursos de 

formação inicial realizados na graduação ou em cursos de magistério? De acordo com 

Prada (1995, p.83): 

 

[...] numa perspectiva histórica, a formação para a docência, é um processo 

em construção desde os tempos remotos da vida de cada professor não é 

durante o do período de estudos superiores que alguns denominam de 

‘formação inicial. 

 

A partir das considerações do autor depreendemos que a formação docente é um 

processo que deve ser apreendido na totalidade da constituição humana de cada sujeito, 

que se dá em múltiplos espaços na relação com a construção de diversos e diferentes 

saberes. E nesse movimento a formação se torna um processo indispensável à carreira 

docente, visando o aprimoramento da práxis, conforme propõe Campos (2017, p.10): 

 

A formação deve ser pensada de uma forma integral e contínua, de tal modo 

que não esteja restrita a uma formação, mas múltiplas formações que exigem 

a condição permanente de aprender, desaprender e tornar a aprender para 

interpretação da realidade, ampliar visão de mundo e alcançar a práxis.  A 

ação de (re)aprender os saberes específicos da docência para (trans)formar, 

com a perspectiva de alcançar a práxis é constante, ou seja, trata-se de um 

processo em contínuo desenvolvimento. 

 

A formação inicial e contínua, nessa perspectiva, é necessária, porém ainda é 

recorrente na prática de docentes na educação básica e superior, no Brasil, entraves para 

que ela se consolide e que de fato promova a qualidade do processo ensino-

aprendizagem. 
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No que diz respeito as concepções que giram em torno do conceito de 

“formações”, no Brasil,  são variadas, a depender do contexto e região, possuindo 

alguns sinônimos como: “inicial, capacitação, qualificação, reciclagem, 

aperfeiçoamento, atualização, aprofundamento, treinamento, re-treinamento, 

aprimoramento, superação, desenvolvimento profissional, compensação, 

profissionalização” (PRADA, 1995). 

No esforço de síntese, organizamos no Quadro 1, o significado que cada 

terminologia pode revelar: 

 

Quadro 1 – Significado atribuídos à “formação” de professores. 

Termo Significado 

Aperfeiçoam

ento 

Cursos que têm o objetivo de tornar os docentes perfeitos, 

contrariando assim a condição de imperfeição da natureza humana. 

Aprimorame

nto 

Cursos que visam melhorar a qualidade daquilo que os/as docentes já 

conhecem. 

Aprofundam

ento 
Cursos que aprofundam conhecimentos que o/a professor/a já possui. 

Atualização 

Se reporta à ideia da transmissão de informações capazes de deixar 

os/as docentes atualizados, informados das últimas notícias referentes ao 

mundo da educação. Uma concepção que muito se aproxima com o 

Jornalismo. 

Capacitação 
A ideia é ajudar os professores a adquirirem determinada capacidade 

através de um curso por meio de uma concepção mecanicista 

Compensaçã

o 

Cursos que intentam trazer aquilo que falta na formação do/a 

professor/a. 

Continuada  

Geralmente são atividades de extensão universitária que têm como 

propósito levar aos professores níveis mais elevados na educação formal ou 

aprofundar os conhecimentos que já possuem. 

Especializaç

ão 

Cursos de pós-graduação, lato ou stricto sensu com aprofundamento 

de um tema específico 

Permanente 

ou contínua  

Formação realizada de maneira constante visando auxiliar na 

formação geral da pessoa sem se preocupar apenas com os aspectos 

relacionados à educação formal, mas em outros aspectos, segundo o autor, se 

aproxima muito da formação contínua. 

Profissionali

zação 
tornar-se um profissional através da conquista de um diploma. 

Qualificação 
O propósito é melhorar algumas capacidades já existentes, ainda 

baseada em uma concepção mecanicista. 

Reciclagem 

Termo emprestado dos processos industriais que reaproveitam os 

resíduos, ou lixos, transformando-os em outros objetos diferentes do que eram 

anteriormente, com novas funções e características. Prada (1995) afirma que 

tal comparação é descabida com o trabalho de natureza socialmente relevante 

do/a professor/a. 

Superação 
Ser elevado a outros níveis ou patamares, mantendo relação com a 

titulação dos/as professores/as. 

Treinamento Visa, por meio da repetição, o alcance de determinadas habilidades. 
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Esse termo também foi “emprestado” dos processos industriais, em que, as 

pessoas (funcionários/as), são treinadas para operar máquinas específicas, 

entretanto professores/as, trabalham com o processo de construção do saber 

no desenvolvimento humano. 

Fonte: síntese elaborada a partir das proposições de Prada (1995). 

 

As informações organizadas no Quadro 1 revelam diferentes concepções que 

subsidiam o entendimento do ideário de formação docente, de acordo com cada 

terminologia apresentada por Prada (1995) em sua pesquisa, indicando, deste modo, que 

ainda não existe um consenso, bem definido e delimitado sobre o tema.  

No entanto, de acordo com Rodrigues e Esteves (1993), o desenvolvimento de 

propostas de formação contínua, sendo investigadas e avaliadas, pode fornecer 

informações relevantes à reestruturação curricular da formação inicial. Sendo assim, se 

confirma a ideia de que não há separação entre essas formações – inicial e contínua – 

mas ambas se interrelacionam e podem favorecer a qualidade e consistência de suas 

propostas teóricas e pedagógicas.  

Afirma Campos (2017) que não se nasce professor ou professora. Constituir-se 

como tal, implica em descobrir as relações e os modos como cada um ingressa na 

docência, pois a formação desse profissional está intimamente relacionada às suas 

vivências e interações estabelecidas com o meio e as pessoas que compartilham e 

interferem, de forma direta ou indireta, nesse processo. A autora destaca ainda que:  

 

A profissão de professor, entre outras, é talvez aquela em que a natureza da 

identidade profissional mais sobressai pela complexidade, mutabilidade e 

plurivalência. Equacionada em convergência e interação com a formação, a 

identidade profissional emerge como movimento cuja centralidade se espelha 

em aparente antinomia de permanência e mudança (CAMPOS, 2017, p. 40).  

 

Essa constituição implica não somente o acúmulo de saberes e conhecimento 

sobre docência, mas também o compartilhamento da cultura do trabalho docente e as 

exigências desse trabalho. 

Consideramos as ponderações sobre formação inicial e contínua das autoras, 

Rodrigues, Esteves (1993) e Campos (2017), oportunas e respaldados nas proposições 

de formação em Paulo Freire, optamos o termo “Formação Permanente”, na tentativa de 

não perdermos de vista a totalidade da dimensão humana, como base fundamental ao 
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exercício da docência, em diálogo com o conhecimento teórico sistematizado. Analisada 

sob esta perspectiva a formação permanente se constitui enquanto movimento pessoal e 

individual de desenvolvimento profissional e enquanto processo coletivo realizado entre 

pares. 

 

A formação permanente de professores/as alfabetizadores/as 

Os anos iniciais de escolarização são fundamentais na vida do indivíduo que 

ingressa na vida acadêmica. Muitas vezes torna-se uma experiência dolorosa e ao 

mesmo tempo incrível. Basta lembrar-nos de nossas vivências nos primeiros contatos 

com a escola; para alguns/mas podem ter sido tranquilas, mas já para outros/as, em um 

primeiro momento, nem tanto. O/a professor/a alfabetizador/a (sim, professor/a e não 

tio/a, mais uma vez nos apropriando das ideias de Freire) possui um papel elementar 

nesse momento da vida de cada aluno/a que chega à escola, pois precisa exercer sua 

profissão com profunda sensibilidade e humanização, o que implica também em 

profundo conhecimento teórico que fundamente suas ações de acolhimento e formação 

inicial do/a aluno/a que chega à escola. 

De acordo com Rocha, Santos e Oliveira (2018) a formação do professor, desde 

a primeira República servia aos interesses do Estado na propagação do ideal de homem 

civilizado. As escolas normais deveriam então, oferecer um modelo de formação 

docente que transformasse esses profissionais em meros reprodutores de um discurso 

estatal intencional. Ao olharmos para as propostas dos cursos de formação, ainda 

encontramos esses vestígios ideológicos embutidos em muitas delas. Os autores, acima 

mencionados analisaram três programas de formação continuada destinados a 

professores/as alfabetizadores/as a partir dos anos 2000: o Programa de Formação de 

Professores Alfabetizadores (PROFA); O PRÓ-LETRAMENTO e o Pacto Nacional 

Pela Alfabetização Na Idade Certa (PNAIC). Segundo eles: 

 

Esses programas se originaram tanto da valorização do saber docente quanto 

do discurso da educação como fator estratégico de desenvolvimento social e 

econômico. Atualmente, esse discurso é recontextualizado, sendo a ênfase 

central das reformas educacionais não mais a expansão da escolarização, 

praticamente alcançada no Brasil na educação básica, mas a equidade, 

entendida como oferta eficiente e eficaz do ensino, de modo a garantir 

condições de aquisição de habilidades e informações que permitam competir 
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no mercado profissional. Essas políticas, com seus discursos de valorização 

do professorado, e de seus saberes, trazem a responsabilização e práticas 

gerencialistas e performativas (ROCHA, SANTOS E OLIVEIRA, 2018, 

p.13) 

 

Diante dessa análise, percebe-se que os cursos de formação de professores/as, 

ainda se dão em uma perspectiva autoritária, com propostas verticalizadas que não 

nascem de diálogos respeitosos com a classe, na tentativa de uma homogeneização de 

práticas que garantam o controle desses profissionais como reprodutores/a de uma 

ideologia estatal que tem como interesse o desenvolvimento de habilidades e 

competências que apenas preparem o sujeito para o mundo do trabalho.  

Embora a história evidencie o lugar de desvalorização profissional reservado aos 

professores/as que atuam nos anos iniciais, sabe-se que sua importância, na vida do 

aluno/a que inicia sua trajetória acadêmica na escola, é fundamental. A qualidade da 

educação básica, e por que não dizer até superior, é condicionada, em grande parte, pela 

atuação desse/a docente, que possui necessidades formativas específicas diante do 

dinâmico e desafiador contexto educacional do século XXI.  

De acordo com Di Giorgi (et al, 2010) esse/a professor/a deveria proporcionar 

todas as aprendizagens tidas como fundamentais ao desenvolvimento integral da 

criança, mas para a execução de uma tarefa tão complexa, sua formação deveria ser 

pensada na perspectiva do profissional crítico-reflexivo. 

Essa postura crítico-reflexiva precisa, primeiramente, estar embasada na 

compreensão sobre a importância do ato de ler. O processo de alfabetização e 

letramento significa muito mais que contribuir apenas com o processo de aprendizagem 

de codificação e decodificação dos signos linguísticos. Compreende em auxiliar o 

indivíduo a perceber a função social da leitura e escrita como instrumento fundamental 

para exercer o direito humano de estar e intervir no mundo em que vive. Aprender a ler 

não é uma tarefa simples e mecânica, realizada com exercícios exaustivamente 

repetitivos sem a devida compreensão de sua importância para ser “gente humana”. De 

acordo com Freire (1997, p. 20): 

 

Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante. Ninguém 

lê ou estuda autenticamente, se não assume, diante do texto o do objeto da 

curiosidade a forma crítica de ser ou de estar sendo sujeito da curiosidade, 
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sujeito da leitura, sujeito do processo de conhecer em que se acha. Ler é 

procurar ou buscar criar a compreensão do lido; daí, entre outros pontos 

fundamentais, a importância do ensino carreto da leitura e da escrita. É que 

ensinar a ler é engajar-se em uma experiência criativa em torno da 

compreensão. Da compreensão e da comunicação. E a experiência da 

compreensão será tão mais profunda quanto sejamos nela capazes de 

associar, jamais dicotomizar, os conceitos emergentes na experiência escolar 

aos que resultam do mundo da cotidianeidade. 
 

Segundo Freire, ler implica em compreender o que está sendo lido. É 

posicionar-se criticamente enquanto sujeito curioso, capaz de perceber os elementos 

da vida cotidiana se relacionando com o conhecimento historicamente produzido e 

sistematizado ao longo do tempo com o qual o/a aluno/a passa a ter contato no 

ambiente escolar. Destacamos algumas proposições do autor que podem subsidiar as 

propostas de cursos de formação de professores/as alfabetizadores/as em uma 

perspectiva humanizada. 

 A primeira proposição é a humildade. Freire (1996) afirma que ensinar exige 

humildade, mas o que caracterizaria essa humildade? Ao contrário do que muitos 

acreditam, de acordo com o autor, a humildade não se constitui enquanto uma 

postura de negar-se a si mesmo, de acomodação ou covardia, mas exige de quem a 

pratica, coragem, autoconfiança, respeito por si mesmo e pelos outros. Nessa 

perspectiva, a humildade possibilita que professores e professoras alfabetizadores 

compreendam o seu inacabamento e reconheça que não possuímos “todas as 

respostas”. Como seres humanos estamos nos constituindo como aprendizes no 

processo dialético do exercício da docência, pois: 

  

[...] não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, 

apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, 

um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender (FREIRE, 1996, p. 25). 

 

Ao professor/a alfabetizador/a que trabalha com crianças desde a mais tenra 

idade a humildade não pode deixar de acompanhar as suas ações, porque a falta dela 

inibe a curiosidade ingênua do/a estudante, fundamental ao processo de conhecer o 

novo; a falta dela desrespeita os saberes, trazidos pelo aluno, oriundos da vida 

ordinária, que se materializa fora das quatro paredes da escola e quem nem por isso 
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vale menos que o conhecimento acadêmico formal; a falta dela desumaniza o/a 

docente e o/a faz intolerante com tudo o que é diferente a ele/a o que se torna, no 

contexto da coletividade de sala de aula uma barbárie cometida com todos/as 

envolvidos/as no processo de ensino-aprendizagem. 

Ao professor/a alfabetizador/a é também necessário o exercício da 

amorosidade que o/a conduz ao comprometimento consciente com exercício de sua 

profissão junto aos seus alunos/as e com o seu processo formativo. É necessário 

denunciar a desvalorização da profissão docente por parte dos órgãos públicos e 

diversos setores da sociedade, mas este fato, por mais lamentável que seja, não pode 

comprometer à responsabilidade inerente a profissão docente, transformando-a em 

puro “bico”, entendendo-a como prática afetiva própria de tias e tios (FREIRE, 

1997).  

Aos cursos de formação de professores/as cabe proporcionar aos estudantes, 

conhecimentos e saberes que possibilitem a construção de uma postura de 

reconhecimento da docência como prática profissional e não apenas afetiva, e que, 

portanto, necessita de pesquisa. Para Freire (1996), ser pesquisador é uma 

característica intrínseca à natureza da prática docente. É impossível falar de ensino 

sem pesquisa. O processo de formação permanente do/a professor/a alfabetizador/a, 

implica levá-lo a se perceber e assumir-se enquanto pesquisador/a. Suas práticas 

pedagógicas não podem ocorrer apenas como reprodução mecanicista e acrítica, 

observadas ou experienciadas por ele/a ao longo de sua jornada formativa, mas 

devem estar fundamentadas no diálogo crítico e constante com as produções 

acadêmicas e, para isso, o exercício da pesquisa se faz fundamental. 

É indiscutível o fato de que à medida que o professor/a alfabetizador/a, em 

seu processo de formação, se assume enquanto pesquisador/a uma outra necessidade 

se constitui: a reflexão crítica sobre a prática. Ao passo que o/a professor/a reflete 

sobre sua atuação, ele/a a melhora na próxima vez que a pratica. A unidade teoria-

prática deve se materializar nas ações cotidianas em sala de aula, pois a reflexão 

precisa produzir necessariamente, mudanças práticas experienciadas no processo 

ensino-aprendizagem.  
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Por fim, desejamos ressaltar outra proposição de Freire à formação 

permanente do Professor/a alfabetizador/a, que talvez, a nosso ver, seja uma das mais 

importantes:  

 

[...] ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo. Discurso que 

não se materializa nas experiências ordinárias da vida é apenas “blá-blá-

blá”[...] não há pensar certo fora de uma prática testemunhal que o re-diz em 

lugar de desdizê-lo. Não é possível ao professor pensar que pensa certo mas o 

mesmo tempo perguntar ao aluno se ‘sabe com quem está falando (FREIRE, 

1996, p.38). 

 

São muitos/as os que possuem discursos bem fundamentados e práticas 

incoerentes que podem ser traduzidas pela expressão popular “barulho de latas 

vazias”. Isso é muito comum nos cursos de formação de professores/as que atestam a 

importância da inovação nos instrumentos mediadores do processo ensino-

aprendizagem com metodologias mecanicistas e  conservadoras; que discorrem sobre 

a importância da construção de um pensamento autônomo e crítico quando a postura 

e atitudes do corpo docente inibem a espontaneidade da curiosidade ingênua em 

processo de transição para a epistemológica, quando desfavorecem a liberdade e 

autonomia em propostas verticalizadas que não concebem os estudantes como 

participantes ativos do processo formativo. De nada adianta o contato com a 

produção teórica acadêmica sistematizada se não existe um planejamento de 

“corporeificação das palavras pelo exemplo” nas práticas pedagógicas. As leituras, 

diálogos, críticas e continuidade da produção teórica são pouco úteis se não 

ganharem vida, cor e forma nas salas de aula e em todos os múltiplos espaços 

formativos. 

 

Considerações finais  

É desafiador refletir sobre processo de formação permanente do/a professor/a 

alfabetizador/a de modo a oferecer contribuições consistentes para o aprimoramento 

de cursos em quaisquer configurações, valorizando suas virtualidades e criticando, de 

maneira propositiva, as suas fragilidades. É importante mencionar, que não 

intentamos aqui, desqualificar ou desmerecer o trabalho formativo que vem sendo 
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realizado em diversos espaços por diferentes sujeitos, órgãos e instituições. Todavia, 

não podemos deixar de pensar na condição de nosso inacabamento, como elemento 

propulsor do desenvolvimento pessoal e profissional. 

Paulo Freire, importante pensador contemporâneo sobre a educação, nos 

chama a atenção para a dimensão humanizada que o trabalho docente traz em sua 

essência. Afinal, o objeto de estudo da educação é o processo de desenvolvimento 

que implica acima de tudo na humanização. Pensar nessa humanização, não é, de 

modo algum, relegar as práticas pedagógicas que delineiam o processo ensino-

aprendizagem a um lugar de afetividade irresponsável e licenciosa. Uma educação 

humanizadora, requer comprometimento ético com todos os movimentos do processo 

de construção do conhecimento, que se inter-relacionam e estão profundamente 

imbrincados com os conteúdos trabalhados, com o embasamento claro e convicto das 

bases epistemológicas que fundamentam a prática docente, com uma formação 

humana que possibilite a construção de um pensamento crítico e autônomo.  

Visando chamar a atenção para os aspectos humanizadores, como base para a 

sedimentação de práticas pedagógicas consistentes, propomos aqui a reflexão a 

respeito de apenas algumas, das diversas contribuições, tão repletas de significado, 

que Paulo Freire nos traz, no intuito de mobilizar o pensamento para o fato, talvez 

óbvio, ou não, de que o processo de formação permanente do professor/a 

alfabetizador/a, para além de somente se preocupar com questões de ordens técnicas, 

como a decodificação e codificação de signos linguísticos na aquisição da leitura e 

escrita, precisa estar  comprometido com o processo de desenvolvimento da 

totalidade do ser humano, que considera de maneira ética, respeitosa e comprometida 

todos os sujeitos envolvidos: alunos/as e docentes em sua condição inacabada de 

“gente humana.” 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CAMPOS, Vanessa T. B. Ações formativas como estratégia de desenvolvimento 

profissional de professores na educação superior e (trans)formação da prática docente 

na Universidade Federal de Uberlândia – MG. Relatório Estágio Pós-Doutoral. 

Faculdade de Educação. Universidade de São Paulo. São Paulo. 2017. 



 

535 

 

 

CONTRERAS, José. A autonomia de professores. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

CORSINO, Patrícia. As crianças de seis anos e as áreas do conhecimento. In: BRASIL, 

Ministério da Educação. Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a 

inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília: FNDE, Estação Gráfica, 2006. 

Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/ensifund9anobasefinal.pdf>. 

Acesso em 24/10/2018 

 

DI GIORGI, Cristiano Amaral Garboggini., et al. Necessidades formativas de 

professores de redes municipais: contribuições para a formação de professores 

crítico-reflexivo [online]. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. Disponível em: 

<https://static.scielo.org/scielobooks/f8pnb/pdf/di-9788579831065.pdf > Acesso em: 

28/10/2018 

 

FREIRE, PAULO. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. São Paulo: 

Olho dágua,1997. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Ed. 

Especial. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

PRADA, L. E. A. A formação em serviço de docentes de adultos: pós-

alfabetização.1995. 145 f. Tese (Doutorado). Faculdade de Educação. Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas-SP, 1995. 

 

MILITÃO, A. N.; LEITE, Yoshie Ussami Ferrari. A historicidade do conceito de 

formação continuada: uma análise da visão de Paulo Freire sobre a formação 

permanente. In: VII Congresso Brasileiro de História da Educação, 2013, Cuiabá – MT. 

Anais do VII Congresso Brasileiro de História da Educcação: Circuitos e Fronteiras da 

História da Educação no Brasil. Cuiabá – MT: Universidade Federal do Mato Grosso, 

v. 01. p. 01-15, 2013. 

ROCHA, J. G.; SANTOS, S. M. D.; OLIVEIRA, M. V. D. Fragmentos históricos da 

formação continuada do alfabetizador no Brasil. In SANTOS, S. M. D.; ROCHA, J. G. 

(Orgs.). História da alfabetização e suas fontes. Uberlândia: EDUFU, 2018. 

 

RODRIGUES, Ângela; ESTEVES, Manuela. A análise de necessidades formativas na 

formação de professores. Portugal: Porto editora, 1993. 

 

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/ensifund9anobasefinal.pdf
https://static.scielo.org/scielobooks/f8pnb/pdf/di-9788579831065.pdf


 

536 

 

 

SABERES, PRÁTICAS E PROFISSIONALIZAÇÃO DO PEDAGOGO 

ENQUANTO SUPERVISOR ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL 

 

Sônia Ferreira de Jesús 

Universidde Federal de Uberlândia 

soniaferreiradejesus@gmail.com 

 

Andréa Maturano Longarezi 

Universidde Federal de Uberlândia 

andrea.longarezi@gmail.com 

 

RESUMO 
Este estudo é parte de investigações realizadas no curso de Doutorado na linha de pesquisa 

Saberes e Práticas Educativas do Programa de Pós–Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Uberlândia. É um pequeno recorte da pesquisa que está sendo 

desenvolvida a respeito dos processos formativos dos educadores do Brasil, especificamente 

sobre a formação e profissionalização do pedagogo na função de supervisor escolar e 

orientador educacional. Portanto, aponta o caminhar metodológico que se pretende 

percorrer na investigação; aborda os primeiros levantamentos teóricos sobre os saberes e 

práticas a serem desempenhados por esse profissional nas instituições públicas de ensino; e 

esboça as tratativas iniciais da pesquisa, de cunho bibliográfico, feitas até o momento em se 

tratando de conceitos importantes para o delineamento da investigação, como por exemplo, 

o método Materialista Histórico-Dialético, a Teoria histórico-cultural e os processos 

formativos para os educadores, tendo como perspectiva metodológica a intervenção 

didático-formativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pedagogo; Supervisão escolar/orientador educacional; intervenção 

didático-formativa. 

 

 INTRODUÇÃO 

No ensino brasileiro há muitos problemas de aprendizagem e escolarização, e 

estes se intensificam devido aos métodos ou estratégias didáticas não muito pertinentes 

utilizadas para a apropriação dos conhecimentos científicos pelos sujeitos, por meio das 

disciplinas escolares. Tendo em vista essas colocações, este estudo é importante, pois 

explora temáticas referentes aos processos formativos que os educadores possam se 

profissionalizar em se tratando da educação continuada e tem como foco a ação 

articuladora do pedagogo no processo de ensino e aprendizagem de escolas públicas. 

Ao falar a respeito dos processos formativos tanto iniciais, como contínuos, 

citar-se-á o compromisso político das instituições do ensino que exige “[...] dos 
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educadores o domínio do conteúdo a ser trabalhado, bem como dos métodos e técnicas 

que melhor possibilitem sua transmissão/ assimilação/apropriação” (SAVIANI, 1998, 

p.49), sempre com base em situações vivenciadas pelos alunos e em suas experiências 

como seres históricos, inseridos numa sociedade em transformação.  Assim, o grau de 

significação da aprendizagem depende não apenas da disponibilidade desses elementos 

– de acordo com o nível de desenvolvimento dos alunos – como também da forma como 

são apresentados. Portanto, a profissionalização dos educadores é inerente a educação 

continuadamente. 

Justifica-se falar do papel do pedagogo e efetivação do seu trabalho, na função 

de supervisor escolar e orientador educacional, uma vez que sua função está diretamente 

ligada a ação didática do professor enquanto ensinante que torna o conhecimento 

assimilável pelo aluno ao ensinar os conceitos do mundo objetal de maneira que 

contribua para o sucesso na construção e reconstrução dos conhecimentos. Ademais, por 

ele atuar também junto a dimensão discente nas orientações da aprendizagem dos 

conteúdos científicos. Isso se refere diretamente aos processos formativos, discentes e 

docentes no interior das escolas. 

O desafio é o pedagogo ter formação que comporte saberes de maneira que 

possa orientar os docentes e discentes para um ensino dentro da abordagem histórico 

cultural, pois nesta se reconhece que o aluno terá sucesso escolar à medida que construa 

seu conhecimento no entendimento do percurso de elaboração produzido socialmente. 

Por isso, a linha investigativa adotada nessa pesquisa é a perspectiva histórico-cultural 

pelas contribuições que traz para a didática atualmente e por clarificar sobre os 

elementos mediadores necessários para organização do ensino que colabore para o 

sucesso dos sujeitos em suas aprendizagens.  

Ao refletir sobre os estudos de Vigotski, lembrar-se-á da Educação baseada na 

dinâmica cultural enquanto prática e vivência; também da importância da mediação, da 

relação indissociável entre a atividade psíquica e o meio sociocultural e da operação 

com os signos. Sabe-se que o uso dos símbolos para a apropriação das formas culturais 

humanas é indispensável, ao passo que o desenvolvimento psicológico e cultural do 

sujeito é influenciado pelo uso dos signos e pelas interações sociais (PRESTES; 

TUNES; NASCIMENTO, 2013). Ao enveredar-se neste formato, para compor a 
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organização do trabalho pedagógico, torna-se o ambiente propício para a promoção do 

aprendizado dos conceitos científicos. 

Pelas considerações pressupostas, levanta-se o seguinte questionamento: quais 

são os saberes e práticas necessários aos quefazeres do pedagogo para uma atuação 

junto aos discentes e docentes de maneira que contribua para a formação destes, 

rompendo com uma estrutura formativa positivista que tem provocado o distanciamento 

do sujeito professor dos processos formativos e o aluno não tem sido inserido no ensino 

e aprendizagem de maneira a reduzir as dificuldades de aprendizagem/escolares 

existentes; isso tem gerado a efetivação de serviços mais de cunho burocratizado do que 

pedagógico realizado pelo supervisor e orientador educacional. 

Atendendo a problemática levantada, o intuito está sendo a realização de uma 

investigação com caráter didático formativo em que o objetivo geral é analisar como o 

pedagogo tem efetivado sua função de supervisão e orientação educacional, na 

articulação de ações no processo de ensino e aprendizagem, considerando os aspectos 

teóricos, metodológicos e relacionais para esse fim; e partindo disso, realizar uma ação 

de intervenção didático-formativa para fins de estudos teóricos e realização de 

atividades juntamente com esses profissionais, em escolas públicas, na perspectiva da 

Teoria Histórico-Cultural. 

Quanto aos objetivos específicos, os mesmos estão sendo: verificar os planos de 

ensino e de aula dos docentes acompanhados pelos supervisores, e os registros de 

orientações pedagógicas aos alunos para uma análise de como estão sendo demandadas 

as atividades dos pedagogos junto aos sujeitos envolvidos no processo ensino e 

aprendizagem; refletir sobre a ação do pedagogo nos processos educacionais, tanto na 

atividade docente, como na atividade discente, e fazer uma análise em se tratando das 

demandas do seu trabalho considerando as diretrizes orientadoras das funções as serem 

desempenhadas, e ademais, os posicionamentos teóricos conforme a Teoria Histórico-

Cultural; realizar uma ação interventiva didático-formativa com a finalidade de verificar 

as concepções dos pedagogos a priori e posteriori a realização da ação compondo-se de 

estudos sobre a teoria Histórico-cultural e ensino desenvolvimental considerando o 

processo teórico metodológico e relacional para efetivação do ensino e aprendizagem; 

analisar a ação do pedagogo enquanto supervisor escolar na dinamização de orientações 
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aos docentes tendo como foco as atividades didáticos-pedagógicas e formativas nas 

escolas; e a ação do pedagogo enquanto orientador educacional no seu trabalho 

realizado com os alunos; nos dois enfoques, a intenção será de traçar juntamente com os 

envolvidos, atividades fins na perspectiva da Teoria histórico-cultural, para o 

desenvolvimento do trabalho escolar; verificar a construção de saberes e práticas 

durante a realização da ação interventiva; e analisar o processo de resistência e aceite de 

mudanças, quando necessárias, do próprio pedagogo em face de análise da própria 

prática e contraponto com os conceitos ora aprendidos durante os estudos realizados. 

O universo da pesquisa alcançará instituições públicas que ofertam o ensino 

fundamental e/ou médio. Dentre os participantes, serão convidados pedagogos - 

supervisores e orientadores educacionais. Com vistas a responder aos objetivos da 

pesquisa serão utilizados os seguintes instrumentos: a análise documental, entrevistas 

semiestruturadas e a observação participante. Serão feitas observações participantes do 

trabalho dos pedagogos em intervenção didático-formativa. Também será utilizada a 

análise documental. Nesta vertente as documentações investigadas serão os planos de 

aulas e de ensino dos docentes, para verificação dos métodos de ensino propostos; o 

Projeto Político Pedagógico, com a finalidade de visualizar como é estruturada a 

organização do trabalho pedagógico no que tange as situações didáticas; e projetos 

formativos para os educadores realizados na instituição. 

Será realizada uma ação interventiva didático-formativa - composta de encontros 

com os pedagogos na escola contexto da pesquisa para estudos de conceitos da Teoria 

histórico-cultural e didática no enfoque desenvolvimental. Assim, o projeto interventivo 

sugerido será composto por um grupo de estudo com encontros, sendo realizados 

quinzenalmente durante seis meses no ano letivo. Durante os estudos será proposta a 

construção de um memorial coletivo sobre os aprendizados efetivados; além disso, 

serão construídas ações juntamente com o supervisor escolar e orientador educacional 

para serem realizadas no período da intervenção didático-formativa. As ações junto aos 

supervisores constarão de proposição de estudos junto aos professores; orientações para 

a construção de planos de aulas dentro da perspectiva histórico-cultural; verificação dos 

planos enviados pelos professores; diálogos com os docentes, após análise dos planos. 

As ações junto aos orientadores educacionais serão: construção de planos de atividades 
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para o alunado que passam pelo acompanhamento e atendimento de orientação 

educacional; verificação e acompanhamento dos atendimentos realizados. Um último 

encontro será de socialização para dialogar sobre as concepções dos pedagogos a 

respeito do trabalho utilizando-se dos novos conceitos aprendidos no grupo de estudo e 

reflexão de suas ações no processo didático-pedagógico na perspectiva da Teoria 

histórico-cultural. 

 

O PEPDAGOGO: ARTICULADOR DE AÇÕES PEDAGÓGICAS JUNTO AOS 

DOCENTES E DISCENTES 

Didática, um termo existente desde a Grécia antiga com significado semelhante 

ao atual – ação qualificada de respeito ao ensino. Ela surge pela ação de dois 

educadores, Raquítico e Comenius, que então escreveu sobre uma arte de ensinar a 

todos, por meio de procedimentos, obedecendo à utopia da época, indo do mais fácil ao 

difícil, do particular para o geral. Mas antes de se sistematizar e tonar-se uma das 

disciplinas do campo pedagógico, a Didática era difusa, ensinava-se intuitivamente por 

práticas vigentes (CASTRO, 1991). 

A partir da década de 1980 surgiram discussões em torno da didática, em 

oposição a esse formato instrumental que foca os métodos e técnicas de ensino. Nesse 

novo enfoque da didática (crítico), se prevê a reconstrução da mesma, trazendo uma 

nova roupagem, o fundamental, o de assumir que o aspecto didático tem diferentes 

estruturantes e não apenas um, e, por isso, torna-se importante à articulação das 

diferentes dimensões que envolvem o ensino e aprendizagem e suas inter-relações, a 

saber, a humana, a técnica, a político-social, bem como a sua reconstrução com base na 

concepção materialista histórico-dialética (CANDAU, 1988; OLIVEIRA, 1992). O 

papel da didática, por conseguinte, é instrumentalizar meios para os professores 

promoverem o ensino de conteúdos das diversas áreas. 

Ultimamente tem crescido estudos e pesquisas com abordagens do Ensino e 

Didática Desenvolvimental do qual, de acordo com Puentes e Longarezi (2017), um 

conjunto de fatores históricos contribuíram, direta ou indiretamente, para a sua gênese e 

consolidação, como “o estreito vínculo que sempre existiu entre a psicologia e a didática 

soviéticas histórico-culturais, com base na tese de Vigotski de que o ensino e a 
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aprendizagem condicionam o desenvolvimento humano” (p. 9);  “a publicação, depois 

de vinte anos de censura, das principais obras de L. S. Vigotski, inclusive trabalhos 

inéditos, em alguns dos quais se aborda a relação entre ensino, aprendizagem e 

desenvolvimento”  (p. 10)  e o “repentino surgimento entre os psicólogos, (...), de um 

explícito interesse por temáticas relacionadas com o ensino, a aprendizagem e o 

desenvolvimento” (p.10). 

O problema do ensino no Brasil é sua base tradicional, em que o conhecimento 

científico é repassado aos alunos e não existe o ensino baseado na formação de 

conceitos. Na didática Desenvolvimental a atividade pedagógica é entendida como 

unidade de ações docentes e discentes. Assim, o professor não é apenas transmissor de 

conteúdos e sim o organizador das ações e regulador das interações com o aluno; é 

aquele que vai trabalhar o desenvolvimento do pensamento teórico com os educandos. 

“Sua função é, portanto, a de organizar as condições objetivas e subjetivas (o meio 

social) para colocar o estudante no movimento de formação conceitual e de constituição 

de ações mentais e não a de agir de forma direta sobre o estudante.” (LONGAREZI1, 

2017, p.10). 

Considerando as pontuações a respeito da Didática, é fundamental dizer que é 

preciso escolher adequadamente os procedimentos para organizar e apresentar os 

conteúdos; dominar estratégias de ensino eficazes para organizar situações de 

aprendizagem que efetivamente promovam no aluno as competências que se quer 

desenvolver. É sabido que o pedagogo nas instituições é o responsável por análises dos 

planos de aulas e de ensino e por propor métodos condizentes para a organização 

didática que realmente os sujeitos em aprendizagem consigam construir os conceitos 

teóricos sobre determinados conhecimentos ora ensinados. 

No contexto escolar, as dificuldades e o baixo rendimento provêm de inúmeros 

fatores, e as causas podem concentrar-se no aluno, no professor ou na própria 

instituição. Nisso se considera a ação articuladora didática do pedagogo junto aos 

envolvidos no processo educacional, dentre eles o professor, o responsável por 

dinamizar as atividades de ensino para a promoção da aprendizagem e redução das 

dificuldades existentes. Essa ação então está intrínseca no trabalho didático escolar, ou 
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seja, nos processos dialógicos efetivados junto aos professores para a composição dos 

processos teóricos metodológicos utilizados para ensinar os conteúdos científicos.  

Além disso, o trabalho do pedagogo se perfaz junto aos discentes, num 

movimento de orientação da aprendizagem, na organização de atividades de estudo para 

redução de dificuldades na apropriação dos conceitos científicos. No mais, o 

profissional pedagogo também tem a incumbência o vislumbrar possíveis problemas de 

escolarização que podem provocar impasses na aprendizagem dos educandos, os quais 

podem estar relacionados á estrutura das instituições, a organização curricular, as 

necessidades de atendimentos psicopedagógicos ou psicológicos, às orientações de 

ordem familiares e outros. 

Para tanto, uma das qualidades mais importantes dos educadores é a de saber 

lançar pontes, ou seja, “ligações entre as tarefas escolares e as condições prévias dos 

alunos” (LIBÂNEO, 1994, p. 95) de maneira que as dificuldades sejam vistas como 

desafios a serem superados. Como diz Freire (2002, p.12) “[...] ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua construção” (grifo do autor). 

Assim, o educador atua como articulador na construção do conhecimento pelos alunos. 

Essa ação 

 

(...) realiza-se de fora para dentro quando o professor, atuando como agente 

cultural externo possibilita aos educandos o contato com a realidade 

científica. [...]. Sua ação desenrola-se na zona de desenvolvimento imediato, 

através da explicitação do conteúdo científico, de perguntas sugestivas, de 

indicações sobre como o aluno deve iniciar e desenvolver a tarefa, do 

diálogo, de experiências vividas juntos, da colaboração (GASPARIN, 2012, 

p. 104). 

 

Nesse ofício de articulador de ações didáticas, é fundamental o docente 

relacionar os conteúdos curriculares aos diversos contextos do mundo físico e social, 

para que haja significado para os educandos. Essa proximidade torna o conhecimento 

mais esclarecido. Ensinar iniciando pelo concreto para que o alunado chegue ao abstrato 

é ineficiente. É preciso percorrer o caminho que os diversos saberes foram constituídos 

– do empírico ao abstrato para o concreto, retornando para o abstrato. Considerando-se 

essa proposição, é imprescindível o trabalho do supervisor, na dinamização de ações 

formativas para os docentes compreenderam esse formato de atividade pedagógica, já 



 

543 

 

que muitos ainda desempenham a atividade de ensino dentro dos moldes positivistas 

para a apropriação dos conhecimentos pelos educandos. O trabalho do 

pedagogo/supervisor é justamente viabilizar atividades de estudos direcionados para o 

entendimento dessa linha desenvolvimental para o ensino e aprendizagem. 

Na tradição da teoria histórico-cultural, a aplicação do método da reflexão 

dialética é uma estratégia didática em que a reelaboração mental é uma forma de ensinar 

baseada em situações problema, do abstrato ao concreto, tendo como metodologia a 

atividade de estudo, para o desenvolvimento do pensamento teórico-científico, 

superando assim o pensamento estreitamente empírico. O elemento nuclear da escola é 

o conhecimento teórico-científico com foco na atividade de aprendizagem. Davidov 

formulou “uma concepção de educação e ensino visando satisfazer necessidades 

formativas por meio do desenvolvimento teórico dos alunos tendo por base os 

conteúdos escolares” (LIBÂNEO; FREITAS, 2013, p. 345). “O domínio desses 

conteúdos e das ações mentais que lhe corresponde implica introduzir os alunos no 

caráter das operações mentais conforme a lógica dialética, ou seja, os alunos devem 

aprender formulando abstrações, generalizações e conceitos” (LIBÂNEO; FREITAS, 

2013, p. 346).  

Com base nos estudos leontevianos, Langarezi e Franco (2013) asseguram que 

no ambiente escolar professores e alunos efetivam atividades diferentes que compõem-

se em atividades guias as quais contribuem para o desenvolvimento de ambos;  

professores e alunos realizam atividades de estudo, e essa dinâmica possibilita o 

desenvolvimento do pensamento científico. Mas há um elemento fundamental para essa 

ocorrência, o motivo, é ele quem movimenta a atividade do sujeito para a satisfação de 

necessidades.  

Cabem as escolas a promoção do acesso aos conhecimentos científicos criando 

meios para este fim. Assim Sforni (2015) fala que o conhecimento de técnicas de ensino 

apenas no aspecto operacional enrijece o trabalho e aliena o professor e o torna apenas 

um executor de procedimentos; é fundamental então oferecer aos docentes 

conhecimentos teóricos sobre os meios didáticos a utilizar. A autora ainda enfatiza que 
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Para levar á formação do pensamento teórico, é preciso que o ensino de 

conceitos científicos esteja assentado em procedimentos didáticos voltados 

para a apropriação do conceito como atividade mental, o que em muito se 

diferencia do modelo de ensino conceitual próprio da tradição escolar e 

materializado em livros didáticos e apostilas (SFORNI, 2015, p. 3). 

 

 “O processo de ensino, efetivado pelo trabalho docente, constitui-se de um 

sistema articulado dos seguintes componentes: objetivos, conteúdos, métodos (incluindo 

meios e formas organizativas) e condições.” (LIBÂNEO, 1994, p. 92). Considera-se que 

os métodos de ensino são “[...] meios de dinamização das aulas; assim, conhecê-los, em 

suas diversas opções, e praticá-los, com fundamentação e segurança teórico-práticas, 

são valores expressivos da competência docente” (RANGEL, 2005, p.7).  

Diante do exposto, o conhecimento é socializado por meio da ação docente, na 

qual é indispensável uma adequação pedagógica às características do aluno; a 

intervenção e o papel do professor na prática educativa se efetiva na articulação dos 

saberes, sejam eles do senso comum e os científicos, tendo como finalidade propiciar a 

capacidade de reelaboração para chegar ao conhecimento sistematizado; a ação 

pedagógica, no processo de ensino, consiste numa prática social a qual é alcançada 

através de uma ação pedagógica mediadora e problematizadora dos conteúdos das 

disciplinas escolares (BULGRAEN, 2010). Neste sentido, os saberes teóricos e 

metodológicos são fundamentais para que o ensino e aprendizagem se efetivem, e o 

pedagogo enquanto um gestor pedagógico tem o papel o desenvolvimento das ações 

docentes e discentes objetivando o sucesso escolar e redução dos problemas de 

aprendizagens. 

 

TRATATIVAS INICIAIS DA PESQUISA: abordagem teórica referente à formação do 

educador 

A escolha do método materialista histórico para desenvolver esta pesquisa se 

relaciona/inclui uma ação interventiva que será realizada para transformação da 

realidade a ser investigada, tomando-se como base a abordagem histórico-cultural. De 

acordo com Nascimento (2010), sendo uma teoria da ciência psicológica, pode-se 

identificar na Teoria Histórico-Cultural alguns princípios educativos gerais, tais quais:  
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[...] a concepção de homem como um sujeito histórico; [...] a definição da 

educação como um processo de apropriação da experiência social da 

humanidade; [...] a defesa do desenvolvimento do psiquismo como resultado 

da atividade prática humana, mediada pelos signos e instrumentos; [...] a 

defesa de que a apropriação dos conhecimentos é sempre uma atividade 

mediada por outras pessoas (colaboração dos mais experientes) 

(NASCIMENTO, 2010, p. 102).  

 

Segundo Souza, Magalhães e Silveira (2014), a partir da verificação das 

pesquisas publicadas, conforme estudos realizados, a maioria sugeria o método dialético 

como o mais adequado para a interpretação da realidade, por possuir referenciais 

epistemológicos e metodológicos pautados numa perspectiva crítica. O método dialético 

concebe a pesquisa “como um trabalho interdisciplinar que integra, a nível interno, 

elementos gnosiológicos, lógicos, antológicos e metodológicos, com aspectos, a nível 

externo, determinados da realidade sócio-histórica.” (p.249-250).  Representa 

compreender a realidade para transformá-la, em que o sujeito e objeto têm papel ativo 

na construção do conhecimento, e os dois sofrem transformação durante o processo, que 

é contraditório, dinâmico e histórico; o mundo é inacabado, a sociedade é condicionada 

pelos contextos econômico, político e cultural e o homem um ser social e histórico. Pelo 

método materialista histórico dialético tem-se a “visão materialista do mundo em 

movimento constante, marcado por contradições e antagonismos.” (SOUZA, 

MAGALHÃES E SILVEIRA, 2014, p. 252). Uma pesquisa orientada pelo método deve 

estar imbricada de características como: abordar o objeto na perspectiva histórica e 

utilizar as categorias marxistas para análise como o trabalho, a alienação, a classe social, 

a contradição, a totalidade e a universalidade. 

Portanto as tratativas iniciais desta investigação estão sendo concretizadas por 

meio das leituras bibliográficas a respeito da Teoria Histórico-Cultural, para uma 

compreensão da organização do trabalho pedagógico considerando os princípios 

didáticos pedagógicos orientadores que a teoria aponta, para posteriormente proceder a 

intervenção didático-formativa suscetivelmente. Lembrar-se-á que a pesquisa 

bibliográfica permite o acesso aos conceitos e explanações que abordam o tema e de 

acordo com Oliveira (1999, p.119) “tem por finalidade conhecer diferentes formas de 

contribuição científica que se realizaram sobre determinado assunto ou fenômeno”. 
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Além disso, a abordagem teórica está se perfazendo também na temática a respeito da 

formação do educador. 

Diante do exposto, infere-se que vários autores pelo Brasil vêm desenvolvendo 

estudos na perspectiva histórico-cultural, inclusive sobre a formação docente, de modo a 

apontar princípios norteadores dessa vertente e dentre eles, o conceito de atividade. De 

acordo com Gimenes (2012) os processos formativos como acontecem, sejam iniciais 

ou continuados não têm avançado e têm sido marcados por limitações, como, por 

exemplo, o formato com participação passiva dos docentes no processo; mas, do 

contrário se for desenvolvido nos princípios da Teoria histórico-cultural, traz 

contribuições, tais como, participação ativa, formação pela atividade e da personalidade 

e concepção do professor como um sujeito histórico e social, produtor de cultura. No 

mais, considerando o processo formativo nessa abordagem, conforme Gimenes (2012) 

 

(...) se o professor não concebe a atividade formativa como uma necessidade, 

não atribuindo motivos para dela participar efetivamente, possivelmente ela 

não acarretará desenvolvimento, pois para gerá-lo é preciso que os motivos 

coincidam com o objetivo da atividade, e às vezes, esta, nem sempre parte da 

necessidade do professor (GIMENES, 2012, p. 122). 

 

A despeito da Teoria Histórico cultural em processos formativos, infere-se que 

no Brasil tem-se desenvolvido pesquisas com enfoque da Didática Desenvolvimental, 

com alternativas metodológicas para a investigação de acordo com realidade 

sociocultural vigente no país, denominado de Intervenção Didático-Formativa não se 

caracterizando com pesquisa de experimento, mas uma intervenção no contexto 

educacional pela via da formação didática do professor, e consequentemente com os 

estudantes; e defende-se a centralidade da obutchénie no processo educativo. É bom 

esclarecer que para ultrapassar a pesquisa com cunho experimental, é preciso a 

mediação do conhecimento científico produzido sobre a docência. Outro ponto a 

considerar é que é preciso uma mudança na essência da formação docente e esta seja 

para o desenvolvimento, e consista em um processo de produção de novos sentidos pelo 

professor, pois ele só terá condições de propiciar um ensino visando a formação de 

conceitos se ele vivenciar uma obutchénie que lhe permita tal atividade pedagógica. È 

afirmativo que o processo formativo docente do modo como tem ocorrido atualmente 
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ainda não alcança tal preposição. Para a autora, as condições desenvolvedoras da 

formação didática do professor devem estar calcadas nas unidades motivo-objeto, 

conteúdo-forma, imitação-criação e ruptura-desenvolvimento (LONGAREZI, 2017).  

Os apontamentos a respeito da formação de professores por pesquisadores atuais 

direcionam para realização da pesquisa de intervenção, que podem ser realizadas por 

meio da pesquisa-ação, coletiva, participativa, colaborativa e outras, como a citada 

acima, a didático-formativa. O que precisa estar claro é que diante de tal 

empreendimento, não é fácil tal feito, inserir o professor neste tipo de projeto, pois tem 

que haver participação efetiva, a finalidade tem de ser não somente mudança 

momentânea de práticas, quando a ação está sendo concretizada, mas as transformações 

precisam ser enraizadas na práxis docente, ou seja, o processo formativo precisa estar 

imbricado nas concepções e ações diárias do professor participante. Assim, ao 

desenvolver pesquisa nesse formato interventivo, há de se verificar se após o termino da 

pesquisa, os novos pensamentos em se tratando das práxis permaneceram e foram 

legitimados pelos envolvidos.   

Ao considerar a formação continuada, teoricamente, as pesquisas criticam a 

formação em serviço realizada como treinamentos em cursos rápidos e intensivos, bem 

como cursos descontextualizados da localidade de atuação dos professores. Ademais, 

aborda a criação de espaços de reflexão e discussão para a melhoria da prática docente 

(BRZEZINSKI; GARRIDO, 2012).Em vista disso, os processos formativos, mesmo 

aqueles realizados in loco, precisam considerar o sujeito educador como  autor e 

dinamizador das ações formativas, pois ele conhece bem o contexto em que está 

inserido, as necessidades e problemáticas locais, bem como suas próprias necessidades 

de formação. 

Percebe-se o quanto é necessária uma revolução nas estruturas institucionais 

formativas e nos currículos. Há uma fragmentação formativa. A formação de 

professores para a educação básica tem que partir de um campo de prática. É preciso ter 

currículos articulados (GATTI, 2010). 

Pelos pressupostos, compreende-se a necessidade de fazer ações didático-

formativas também com os pedagogos que trabalham diretamente com professores e 

alunos, pois necessitam também de vivenciar processos formativos conforme propostos 



 

548 

 

por Longarezi1 (2017). Essa formação do tipo interventiva compreende uma ação em 

serviço e alcança as seguintes características metodológicas: 

 

 Diagnóstico da totalidade do ensino investigado, incluindo diferentes 

dimensões: sociais, históricas, institucionais, além daquelas propriamente do 

âmbito do ensino;  

 Realização de momentos para estudo, procurando promover abstrações que 

possibilitassem chegar à essência dos conceitos evidenciados;  

 Planejamento de atividades de ensino referendadas nos construtos teóricos 

apreendidos ou em fase de internalização, adequadas à organização curricular 

até então instituída, que potencializasse a atividade de estudo dos alunos;  

 Observação do processo ensino-aprendizagem como recurso metodológico 

de construção de dados para análise e avaliação;  

 Encontros avaliativos do processo ensino-aprendizagem, tendo como 

referência os construtos teóricos que serviram de base para o seu 

planejamento e execução (SOUSA; LONGAREZI; DIAS, 2015, p. 37233). 

 

 De acordo com Sousa; Longarezi; Dias (2015) tomando-se a unidade 

apropriação teórico-prática, que reflete a consciência do conceito, ou seja, o domínio de 

instrumentos teóricos que capacita o educador a fazer suas escolhas para orientar sua 

prática, a finalidade é configurar estudos em que o formando tenha acesso à 

compreensão do conceito cientifico mediante análises e sínteses, tendo como referência 

a Teoria Histórico cultural e as necessidades formativas apresentadas e a serem 

apropriadas. 

 

CONCLUSÃO  

O exposto ressalta a relevância de realização de pesquisas do tipo intervenção 

didático-formativa com ênfase na necessidade de pautar a didática na nova visão do 

ensino, a Teoria histórico-cultural e o Ensino Desenvolvimental
49

, tendo em vista a 

carência de estudos e pesquisas nesse formato, com essa abordagem e a necessidade de 

formação dos educadores.  

Sabe-se que a construção de saberes e práticas inerentes ao pedagogo no 

desempenho da função de supervisor e orientador educacional é imprescindível para 

efetivação de um trabalho norteador de práticas educativas coerentes com um ensino 

                                                           
49

 Ensino orientado para o desenvolvimento, tendo em vista que as atividades colaborativas de ensinar 

promovem o desenvolvimento (PRESTES; TUNES; NASCIMENTO, 2013). 
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que vise o sucesso escolar dos educandos. Neste sentido o processo formativo com essa 

essência é de suma importância tendo em vista que ainda hoje o ensino está sendo 

ministrado com aportes da perspectiva tradicional, positivista, e os estudantes convivem 

com impasses para a apropriação dos conceitos científicos.  

Assim, a formação do pedagogo in loco num vislumbrar da Teoria Histórico-

Cultural e Ensino Desenvolvimental, contribui para que ele seja multiplicador e 

dimensionador de práticas interacionistas e desenvolvimentais de modo a mudar 

concepções referentes a ações formativas que ainda se encontram impregnadas de uma 

visão positivista. Assim, a formação colabora efetivamente para capacitar esses 

profissionais em sua atuação diária, na interlocução colaborativa no cotidiano educativo, 

de modo que, tanto professores como alunos compreendam as formas objetais existentes 

e seus nexos conceituais e consigam abarcar a utilização dos conhecimentos científicos 

em todas as dimensões a que eles estão implicados. 
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Resumo:  

A construção de uma visão crítica acerca da educação é tarefa árdua e necessária, que 

requer compromisso social e imersão crítico-reflexiva, no que diz respeito ao uso das 

Tecnologias da Comunicação e Informação nas escolas de Ensino Fundamental.  Ao 

mesmo tempo que procuramos analisar o desenvolvimento das TICs e a interação dos 

saberes que acontecem entre alunos e professores, buscamos analisar a formação dos 

professores para lidar com as tecnologias digitais nas escolas, considerando o nosso 

passado marcado pelo analfabetismo e exclusão digital. Neste contexto o objetivo é 

analisar como as tecnologias digitais estão sendo inseridas nas salas de aula, 

argumentando a formação do papel do professor para a inclusão digital. Os instrumentos 

para registro das informações e dados coletados serão elaborados de modo a permitirem 

uma análise qualitativa dos processos pesquisados, seguidos de argumentação pautada 

no referencial teórico. Diante do trabalho realizado será feita a análise dos dados para 

que os resultados possam, ser for o caso, servir de base para discussões das 

necessidades emergentes para a reorganização e formação do trabalho docente, por 

diversos setores envolvidos no sistema educacional, de modo que resulte em mudanças 

nas escolas. O esperado é que tenhamos um olhar mais direcionado acerca das práticas 

digitais efetivadas em sala de aula e que desperte ações não apenas para democratizar o 

acesso à informação, mas para garantir o acesso contínuo da inclusão digital e, com 

mudanças significativas no âmbito da aprendizagem individual e coletiva. Perrenoud 

(2000) afirma que, dentre outras qualidades essenciais para a qualidade do ensino, o 

professor deve conceber e fazer evoluir os dispositivos de ensino, saber trabalhar em 

equipe, participar da criação e da execução do projeto pedagógico da escola, utilizar 

tecnologias digitais em benefício da educação, cuidar da própria formação contínua e ter 

compromisso com a aprendizagem coletiva e individual. 

 

Palavras-chave: Formação de Professores; educação básica; tecnologia da informação 

e comunicação. 

 

A Tecnologia da informação e Comunicação presente na escola atual 

O trabalho proposto busca repensar nas inovações na sala de aula, salientando 

que a tecnologia vem mesmo para se adequar a complexidade do que é o processo 

educativo, abrindo novas expectativas, possibilidades e necessidades de valorizar o 

processo de ensino e aprendizagem com novas tecnologias, metodologias e ambientes 
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escolares adequados. Nesse sentido, as tecnologias de informação e comunicação vêm 

estimulando a interlocução e cooperação das ciências, derrubando fronteiras 

paradigmáticas, institucionais e continentais o que culminou na globalização. Assim, os 

conceitos de educação foram sofrendo mudanças ao longo da história e, atualmente, as 

propostas pedagógicas remetem a ideias inclusivas e, por mais diversificadas que sejam, 

convergem para pontos comuns como, cidadania, integração e convívio social. Teixeira 

e Marcon (2014, p.42) confirmam  que:  

 

Inclusão digital não significa o simples acesso ao computador ou à internet, 

tampouco a reprodução de cursos de cunho profissionalizante, mas, sim, na 

proposta de atividades que considerem os recursos das tecnologias digitais 

como fomentadores de autonomia e protagonismo. Dessa forma, a inclusão 

digital aponta para uma dimensão que privilegia a forma de acesso, não 

somente o acesso em si, e que tem como base e finalidade a construção e a 

vivência de uma cultura de rede como elementos fundamentais para o 

exercício da cidadania na sociedade contemporânea Teixeira e Marcon (2014, 

p.42). 
 

Dessa maneira, propusemos analisar um espaço de conexão, de modo que 

aconteça as interações, trocas de experiências , culminando em atividades 

interdisciplinares, em que todos os espaços escolares sejam educativos, e o professor 

deixa de ser o detentor de conhecimento para ser mediador e protagonista no processo 

ensino- aprendizagem. E  Takahashi (2000,p.07 ) relata que:  

 

 [...] é imprescindível promover a alfabetização digital, que proporcione a 

aquisição de habilidades básicas para o uso de computadores e da internet, 

mas também que capacite as pessoas para a utilização dessas mídias em favor 

do interesse e necessidades individuais e comunitários Takahashi (2000, 

p.07). 
 

Na educação atual há uma real necessidade de adaptação às novas demandas de 

aprendizagem e, para muitos, esse fato representa uma mudança no papel do professor 

que é o grande mediador, que articula o conhecimento, partilha saberes e vivências. 

Com as ferramentas tecnológicas presentes no cotidiano escolar, surgiram novas 

necessidades que interferem nas práticas educativas e movimentaram reflexões e 

mudanças no Projeto Pedagógico da Instituição e também como parte fundamental do 

processo educativo. Nessa nova concepção de ensino, são características dessa 

transformação nas habilidades requeridas dos docentes: 
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Dialogar permanentemente de acordo com o que acontece no momento; 

trocar experiências; debater dúvidas, questões ou problemas; apresentar 

perguntas orientadoras; auxiliar nas carências e dificuldades técnicas ou de 

conhecimento quando o aprendiz não consegue se conduzir sozinho; garantir 

a dinâmica do processo de aprendizagem; propor situações-problemas e 

desafios; desencadear e incentivar reflexões; criar intercâmbio entre a 

aprendizagem e a sociedade real onde nos encontramos, nos mais diferentes 

aspectos; colaborar para estabelecer conexões entre o conhecimento 

adquirido e novos conceitos, fazendo a ponte com outras situações análogas 

(...) (MASETTO, 2003, p. 49). 
 

Por refletir criticamente sobre a escola atual que encontra-se em contradição e 

desacordo com a tecnologia e necessita de mudanças no âmbito da educação é que 

propusemos analisar o Projeto Político Pedagógico, as práticas de sala de aula, as 

formações continuadas acompanhando o uso e recursos tecnológicos usados nas escolas 

frente aos limites e possibilidades de uma escola conectada, considerando uma 

sociedade urbana tecnologizada. Propusemos analisar a formação continuada 

 

(...) articulada com desempenho profissional dos professores, tomando as 

escolas como lugares de referência. Trata-se de um objetivo que só adquire 

credibilidade se os programas de formação se estruturarem em torno de 

problemas e de projetos de ação e não em torno de conteúdos acadêmicos. 

(NÓVOA, 1991, p.30). 

 

É fato que presenciamos nossos alunos muito hábeis dentro da cultura digital e 

profundamente influenciados por ela. Com a democratização dos aparatos tecnológicos, 

é papel de todo profissional da educação atualizar-se de forma a desafiar os estudantes 

criando oportunidades de desenvolver habilidades básicas. Usar as novas tecnologias é 

um desafio e também um recurso, contudo, alguns professores não se sentem 

capacitados a aproveitar essas ferramentas e outros, empolgados, fazem uso dela em 

qualquer atividade sem planejamento.  

Tendo como questionamento central a tecnologia e a construção dos saberes, 

pergunto: A tecnologia de informação e comunicação tem contribuído realmente para a 

aprendizagem dos alunos na escola? Como o professor tem se atualizado para acelerar o 

processo de criação, de modo que aconteça mudanças significativas? Quais habilidades 

devem ter os professores responsáveis pelo uso da tecnologia? De que forma os 

profissionais da educação tem aplicado os conhecimentos tecnológicos adquiridos 
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durante sua formação, na prática educativa em sala de aula? Como acontece a formação 

dos professores no ambiente escolar, para potencializar a busca de conhecimentos e 

inovações tecnológicas na educação? 

Diante de tais questionamentos, elaboramos o seguintes problema:  Como as 

Tecnologias de Informação e Comunicação tem contribuído no processo de inovação 

das práticas educativas nas escolas? Este trabalho tem como objetivo analisar a inserção 

da tecnologia de informação e comunicação no espaço da sala de aula, elencando 

contribuições para a reorganização do trabalho educacional. Dessa forma podemos 

levantar a necessidade da formação de professores para integração das tecnologias 

digitais e os recursos tecnológicos necessários para a realização do trabalho em sala de 

aula, traçar o perfil do professor que atua na Educação Básica e analisar as práticas 

pedagógicas, as contribuições e contradições do uso das tecnologias digitais. 

Com a análise dos dados e os avanços alcançados buscaremos uma oportunidade 

de investigação do padrão de qualificação de modo geral, abrindo espaço para um novo 

ciclo de expansão. Dessa forma, podemos contribuir com o uso e possibilidades das 

tecnologias auxiliando de forma dinâmica e prática na aprendizagem do aluno.  Dentro 

deste contexto, este trabalho procura contribuir na área de formação de professores 

mostrando a importância das inovações tecnológicas, o investimento do professor como 

mediador do processo e as competências que devem ser administradas para lidar com a 

escola em transformação. Com a mudança de postura dos docentes, com fundamentação 

teórica da prática já experimentada e contextualizada, pretendemos obter significativas 

mudanças na sala de aula. Isso nos mostra o que Shulman (2014) afirma: na formação 

de professores não se doutrina, não se treina, não se faz prescrições, educa-se para a 

reflexão sobre a sua prática. É nessa perspectiva que esperamos utilizar desses 

conhecimentos construídos ao longo da trajetória educacional para dispor fundamentos 

para escolhas e ações futuras na sala de aula. 

 

Uso da Tecnologia na perspectiva crítica da Formação de Professores 

O tema traz muitas reflexões que mostram os espaços específicos da educação e 

como tem mudado e transformado ao longo da história. O esperado é que resulte na 

promoção de um olhar mais crítico a acerca da tecnologia e desperte novas ações e 
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práticas pedagógicas não apenas para democratizar o acesso à informação, 

principalmente, para garantir a produção e acesso contínuo da informação de qualidade 

com mudanças significativas no âmbito da educação. José Moran (2007) aponta que 

 

Uma educação inovadora se apoia em um conjunto de propostas com alguns 

grandes eixos que servem de guia e de base. As tecnologias favorecem 

mudanças, mas os eixos são como diretrizes fundamentais para construir 

solidamente os alicerces dessas mudanças. As bases ou eixos principais de 

uma educação inovadora são o conhecimento integrador e inovador; o 

desenvolvimento de autoestima/autoconhecimento; a formação do aluno 

empreendedor; a construção do aluno-cidadão, e o processo flexível e 

personalizado. José Moran (2007, p.39) 

 

A pesquisa proposta vai contribuir para analisar a maneira que as escolas tem 

investido ao longo do tempo com a tecnologia mais presente no cotidiano da 

informática e dos meios de comunicações, levantar as questões que interferem e 

influenciam na prática e movimentam novas perspectivas numa sociedade urbana 

tecnologizada. 

 O estudo contribuirá para que a formação continuada de professores possa ser 

refletida a partir das necessidades da escola, do olhar atento de cada realidade, numa 

perspectiva de inclusão e dentro da discussão do sistema político nacional de formação 

de professores. A partir das reflexões, análise e desdobramentos com dados a pesquisa 

propõe a disseminação dos conhecimento além das aulas expositivas, metodologias e 

tecnologias de interação para produção de novos saberes. A maior perspectiva é 

acreditar que a partir das tecnologias digitais pode-se experimentar diferentes 

instrumentos de interação dos saberes e provocar mudanças significativas e 

transformações na educação. 

Um dos maiores educadores da atualidade, António Nóvoa (2010), destaca que 

as tecnologias contribuem para que essas mudanças ocorram na educação, mas que 

sozinhas não alterarão o modelo de escola existente. O autor identifica a existência de 

quatro eixos para se olhar o trabalho do professor: formação, cultura profissional, 

avaliação e intervenção pública. Assim, a formação contínua dos docentes é uma das 

aplicações mais evidentes dos métodos do aprendizado, que buscam atualizar tanto seus 

saberes disciplinares quanto suas competências pedagógicas. 
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Diante dessa perspectiva, a intenção do desenvolvimento desse projeto é o 

aprofundamento desse estudo no sentido de consolidar a argumentação da importância 

do papel do professor para a inclusão digital em nosso sistema educacional. O esperado 

é que resulte na promoção de um olhar mais abrangente acerca da tecnologia e desperte 

novas ações e práticas pedagógicas não apenas para democratizar o acesso à 

informação, principalmente, para garantir a produção e acesso contínuo da informação 

de qualidade por usuários mais competentes. As Tecnologias da Informação e 

Comunicação poderá ser vista como uma possibilidade de interação e comunicação, 

fazendo surgir novas maneiras de aprender em diferentes situações da sala de aula, 

provocando transformações no cotidiano da escola. 

 Falar sobre formação de professores é, de certa maneira, remeter-se a 

especificidades da aprendizagem de pessoas adultas que tem uma carga horária de 

trabalho ampliada com muitos compromissos na escola. Fazem parte deste processo 

etapas de insegurança, aprimoramento da capacidade de diferenciar entre fatos, teorias e 

opiniões, até alcançar um maior nível de abstração que lhe permita resolver situações 

mais complexas com o uso das tecnologias digitais. Da mesma maneira, as 

preocupações dos professores dependem das necessidades de cada um. Nesse sentido, 

alguns autores esboçam um panorama cronológico acerca do trabalho docente, que 

possibilita refletir sobre as especificidades dos diferentes momentos que constituem a 

trajetória deste profissional. Segundo Perrenoud (2000) a implantação de qualquer 

proposta pedagógica que tenha implicações em novas posturas frente ao conhecimento, 

conduzindo a uma renovação das práticas do processo ensino-aprendizagem, tem a 

formação continuada de professores como um espaço de grande importância. 

 

Práticas e Possibilidades da inclusão digital na Escola Pública 

Diante dessa perspectiva de abordagem qualitativa, a intenção do 

desenvolvimento desse projeto é a inserção do uso da tecnologia digital mediados pelo 

papel do professor que atua na Educação Básica e ao mesmo tempo efetivar a 

interdisciplinaridade, oportunizando novos conhecimentos. Inicialmente o levantamento 

bibliográfico das referências construindo o material de estudo para a fundamentação 

teórica.  
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O plano de trabalho iniciou com investigação da pesquisa bibliográfica 

levantando os autores que se relacionam com o objeto de estudo, fazendo fichamentos, 

informes de leitura e resumos.  O estudo partiu da busca na do que tem sido publicado a 

respeito do tema em estudo, na Biblioteca Digital de Teses e Digitações (BDTD). As 

instituições de ensino escolhidas para a pesquisa de campo que oferecem laboratório de 

informática, fazem uso do UCA e/ou participam do projeto “Escolas conectadas”. 

Dando continuidade a aplicação da entrevista e analise dos discursos dos discentes de 

ambos os sexos e verificar se existem relações entre as práticas educativas e 

levantamento dos professores que farão parte do grupo focal, representando a rede 

municipal de ensino, que atuam em sala de aula, realizam projetos interdisciplinares e 

fazem uso dos laboratórios de informática. A partir desse trabalho realizado a análise 

dos documentos referentes ao Projeto Pedagógico da escolas municipais que fazem 

parte do projeto, no que diz respeito ao uso e práticas envolvendo a tecnologia da 

informação e comunicação.  

A pesquisa de campo será realizada nas Instituições de Ensino da rede pública, 

as quais oferecem os laboratórios de informática e/ou participam do programa com o 

UCA (Um computador por aluno). A escolha das instituições públicas foi por ser uma 

rede de ensino que tem investido em propostas inovadoras com projetos educativos 

como: “Educação conectada” que está em fase de implantação nas escolas municipais. 

Nesse contexto serão selecionados os professores que utilizam a tecnologia na sala de 

aula com projetos interdisciplinares, os participantes dos cursos de aperfeiçoamento 

realizado em parceria com o Departamento de Tecnologia (DETIC) e os professores que 

tem práticas educativas relevantes envolvendo os recursos tecnológicos. 

A pesquisa consta de cinco professores escolhidos para o grupo focal, 

representando a rede municipal de ensino, que tem interesse e disponibilidade em 

participar da pesquisa. A amostra será realizada com 10 estudantes da rede pública ao 

todo, de ambos os sexos, sendo alunos do primeiro ao quarto ano, do Ensino 

Fundamental. Os alunos participarão de uma entrevista respondendo a 5 perguntas sobre 

as práticas inovadoras do uso da tecnologia na sala de aula e o seu aproveitamento com 

a aquisição de novos conhecimentos. Serão selecionados e analisados os discursos que 
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trazem as experiências da sala de aula com indicadores de avanços em diferentes 

conteúdos. 

A última etapa será de interpretação dos indicadores e instituições de ensino, 

podendo levantar as contribuições e contradições no que diz respeito ao uso das 

tecnologias na interação dos saberes. 

Gomes e Oliveira (2011) colocam que à escola não tem acompanhado todo o  

desenvolvimento das TICs e percebe-se que sua inclusão na realidade escolar se faz de forma 

a não potencializar seu uso. O que tem-se visto nas escolas é que os professores não estão 

preparados para trabalhar com atividades criativas no processo ensino-aprendizagem com 

ferramentas e recursos atualizados. O computador em sala de aula será extrema importância 

para compartilhar experiências e agregar a formação dos alunos. 

Para mudar essa situação atual das escolas da rede pública de Uberaba tem-se 

acompanhado o processo desse projeto de pesquisa focando na inclusão digital em ambientes 

computadorizados, analisando as práticas educativas nas salas de aula do Ensino Fundamental 

com novas perspectivas nessa sociedade urbana tecnologizada. 

Na medida que for aplicado o grupo focal será analisado a construção do 

conhecimento dos professores buscando interfaces para reconstruir suas ideias e práticas 

educativas nas salas de aula. Nesse contexto percebe-se que o desenvolvimento do trabalho 

com o grupo de professores deva ser articulado, processual e aos poucos construído com o uso 

das ferramentas digitais e ao mesmo tempo requer que o aluno seja o protagonista, 

desenvolvendo assim sua competência intelectual. Nessa perspectiva, a proposta envolve o 

pensar com o grupo de professores, o fazer na sala de aula juntamente com o aluno e o refazer 

com inovações tecnológicas presente na cultura do trabalho colaborativo. 

É nessa expectativa que o trabalho se desenvolve na colaboração, na reflexão e na 

produção conjunta com a participação dos professores da rede pública municipal e nas muitas 

discussões que tem acontecido dentro dos momentos de estudos envolvendo os projetos  

Escolas Conectadas e Educonexão. Com essas reflexões pode-se dizer que temos muito o que 

aprender na atuação do papel dos professores, na própria gestão dos encontros e também no 

processo reflexivo de formação continuada articulada com a construção do conhecimento 

aliada à inclusão digital.  
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Acreditamos que a mudança de postura dos docentes acontecerá com fundamentação 

teórica da prática já experimentada e contextualizada. Assim, teremos significativas mudanças 

na sala de aula frente ao trabalho realizado no grupo focal, no modo de fazer na sala de aula, 

na interação entre os profissionais da educação da área e socialização dos docentes de 

diferentes escolas que participam de Formação Continuada. Isso nos mostra o que Shulman 

(2014) afirma: na formação de professores não se doutrina, não se treina, não se faz 

prescrições, educa-se para a reflexão sobre a sua prática.  

É nessa perspectiva que propomos o estudo valorizando cada profissional com seus   

conhecimentos para dispor fundamentos para escolhas e ações futuras na sala de aula. 
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Resumo  

O presente trabalho apresenta parte de uma pesquisa em andamento intitulada 

“Avaliação de uma experiência didática com foco na emergência da criatividade na 

aprendizagem da leitura e da escrita e no desenvolvimento da subjetividade”, além de 

práticas psicoeducacionais realizadas nas “Oficinas Psicoeducacionais com crianças em 

processo de alfabetização”, ações estas desenvolvidas na Escola de Educação Básica da 

Universidade Federal de Uberlândia. Objetivamos destacar a realização de experiências 

didáticas em uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental, que visam favorecer a 

emergência da criatividade na aprendizagem da leitura e da escrita, bem como 

apresentar algumas experiências realizadas com estudantes de 2º e 3º anos do Ensino 

Fundamental que apresentam queixas escolares e/ou questões relacionais, participantes 

das Oficinas Psicoeducacionais, sob a coordenação da psicóloga escolar responsável 

pelo segmento da Alfabetização Inicial da referida instituição. As práticas apresentadas 

no presente trabalho viabilizaram possibilidades de aprendizagem diferenciadas, 

ampliação de conhecimento de mundo, criação de espaços para a experiência com a 

leitura e a escrita a partir da expressão de ideias, sentimentos, momentos vividos pelas 

crianças, bem como de participação efetiva dos familiares dos aprendizes no processo 

de aprendizagem. Além disso, as propostas oportunizaram às crianças possibilidades de 

reflexão e de tomada de consciência acerca de si e do outro, além da construção 

conjunta de recursos promotores da superação de possíveis entraves no processo de 

escolarização. 

  

Palavras-chave: aprendizagem, subjetividade, experiências didáticas e 

psicoeducacionais.  

 

A aprendizagem da leitura e da escrita se inscreve no contexto atual da 

sociedade como algo que faz parte do cotidiano das pessoas, tendo em vista a sua 

utilização em diferentes contextos sociais, seja pela mídia, redes sociais, experiências do 

dia a dia, como o contato com embalagens de produtos, dentre outras. Com ampla 
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utilização, somos convidados a refletir sobre como ocorre este aprender, suas nuances e 

a forma como se efetiva na vida do aprendiz. Perguntas importantes perpassam nossas 

análises: Como o aprendiz aprende? Quais dificuldades emergem no processo de 

apropriação da leitura e da escrita? O que podemos fazer, enquanto profissionais da 

educação, para que as dificuldades possam se tornar caminhos para o aprender?  

Convalidamos assim, a relevância de pensarmos a educação na sua relação com 

a vida da criança, uma vez que esta realidade imbui a escola da necessidade de 

compreender que a aprendizagem e o desenvolvimento caminham juntos. A escola 

como uma instituição integrada à sociedade que tem por função principal a socialização 

do conhecimento e, por conseguinte, contribuir com a sua produção, está diante da 

necessidade de proporcionar ao aprendiz espaços de reflexão, troca de ideias, que 

favoreçam a sua participação na sociedade enquanto ser atuante, pensante (FREIRE, 

2011a).  

Entendemos que ler e escrever são processos que assumem relevância social de 

humanização do homem e oportunizam sua atuação no mundo por meio de uma 

linguagem particular, a qual favorece o desenvolvimento cognitivo, afetivo-emocional e 

social. Assim, a aprendizagem da leitura e da escrita pode ser compreendida como um 

processo em que a criança entende o outro pela leitura e expressa seus posicionamentos 

e desejos pela escrita (LEITE, 2011). 

Aprender criativamente a leitura e a escrita constitui uma forma de relação com 

o conhecimento que está para além da sua reprodução, mas envolve a criança em um 

processo de ser autora e de utilização do aprendido em diferentes contextos 

experienciados pela mesma com impactos em seu modo de vida (MUNIZ; MITJÁNS 

MARTÍNEZ, 2013; MUNIZ, 2015). Neste tipo de aprendizagem a criança experiencia a 

ação de ler e escrever como autor de suas produções e reflexões, em que há uma 

metamorfose do sujeito leitor (CANTÚ, 2014; LARROSA, 2010). 

Na aprendizagem da leitura e da escrita, consideramos que a criança chega à 

escola com uma carga subjetiva constituída em diferentes contextos de atuação e que se 

expressa de formas distintas em seu momento atual de aprender. Desta forma, muitos 

comportamentos ou expressões da criança no momento de aprender são configurados 
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por produções subjetivas que têm sua gênese em outros contextos vividos pela criança, 

mas que se organizam mediante a experiência de aprender. 

No entanto, estas produções se expressam pela forma como a pessoa subjetiva a 

experiência atual de aprender. Sendo assim, compreendemos que não há uma relação 

linear entre ensinar e aprender, e enfatizamos que esta relação é configurada por 

produções subjetivas relacionadas à história de vida do aprendiz, às produções de 

sentidos subjetivos na ação, vinculados à subjetividade social e aos sistemas relacionais 

que tomam forma na ação de aprender.  

 

Aprendizagem criativa como processo da subjetividade humana 

Partimos do pressuposto de que a criatividade constitui expressão da 

subjetividade humana, o que nos permite uma nova e diferenciada forma de 

compreender os processos de aprender, aclarados e construídos por Mitjáns Martínez 

(2008a, 2008b, 2012a, 2012b, 2014), a partir da teoria Histórico-Cultural e dentro dela a 

Teoria da Subjetividade de González Rey (2003, 2012, 2014), avançando na 

compreensão da forma como os processos subjetivos se organizam e caracterizam a 

criatividade.  

A subjetividade, de acordo com González Rey (2012, 2017), pode ser entendida 

como uma nova e complexa forma de compreender o funcionamento psicológico 

humano, seja social ou individual, nas condições da cultura. Com este conceito, 

salientamos o caráter gerador da pessoa frente às experiências, por meio de suas 

produções subjetivas. 

Para Mitjáns Martínez (2012a, 2012b) a aprendizagem criativa é um processo da 

subjetividade humana. A referida autora tem caracterizado a expressão da criatividade 

na aprendizagem a partir da configuração de, pelo menos, três elementos: a 

personalização da informação, a confrontação com o dado e a produção, geração de 

ideias próprias e novas que transcendem o dado.  

Em trabalhos com crianças que expressam criatividade na aprendizagem da 

leitura e da escrita, foi identificada mais uma característica da aprendizagem criativa: a 

relação lúdica com a aprendizagem (MUNIZ, 2015; MUNIZ; MITJÁNS MARTÍNEZ, 

2018). A relação lúdica é definida por Muniz (2015) como a relação pessoal, 
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espontânea, gratuita, investigativa e voluntária do sujeito com a aprendizagem. Relação 

que possibilita a evasão da vida real, pela consciência de um faz de conta, de poder 

ousar nas produções e exceder as experiências vividas, pela criação de regras próprias e 

de um cenário imaginário. 

A personalização da informação consiste na forma como o aprendiz elabora de 

forma singular as informações veiculadas no contexto da ação. Constitui-se em se 

colocar como pensante ante o que se é discutido ou mesmo simplesmente apresentado, 

na busca de estabelecer relações, conexões, processo que envolve reorganizar, 

modificar, na culminância da geração de algo novo que vai além do dado.  

O processo de envolvimento, de personalização da informação e de 

problematização do campo em estudo, coloca o sujeito como produtor e gerador de 

ideias que transcendem o que está posto. Gerar uma ideia que vai além do dado é uma 

condição da aprendizagem criativa que rompe com a noção de que aprender é 

reproduzir, e coloca o pensamento como um processo subjetivo que, no envolvimento 

com o que está aprendendo, é capaz de produzir ideias diferenciadas e “novas”, mesmo 

que este novo não adquira um valor social, mas um valor para o seu próprio 

desenvolvimento (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2012b). 

Neste viés, a imaginação assume relevância para a expressão da criatividade na 

aprendizagem, uma vez que favorece a transcendência da realidade, capaz de ir além do 

que está posto. Mediante a imaginação somos capazes de estabelecer relações que não 

se encontram na concretude da ação. A imaginação se constituiu a partir de nossas 

experiências subjetivas e se configura como um processo subjetivo, expressando o 

caráter gerador da subjetividade (GONZÁLEZ REY, 2012, 2014; MITJÁNS 

MARTÍNEZ, 2014).  

Ressaltamos a importância de estudos e pesquisas pautados predominantemente 

na perspectiva histórico-cultural, uma vez que possibilitam uma atuação na escola que 

valorize a diversidade cultural dos participantes, suas experiências e novas proposições 

de sugestões de práticas em prol da aprendizagem e desenvolvimento do aprendiz e do 

professor. Assim, autores como González Rey (2003, 2012, 2014), Mitjáns Martínez 

(2008a, 2008b, 2012a, 2012b, 2014), Freinet (1975, 1977), Paulo Freire (2011a, 2011b), 

Freire (2008), Cantú (2011, 2014), Craft (2008, 2010), Zabalza (2006), Larrosa (2010), 
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Edwards (1999, 2005), Certeau (2011), Arruda (2014), Souza (2010), Rossato e Mitjáns 

Martínez (2011) estão presentes nas fundamentações de nossas reflexões teóricas e 

prática pedagógica.  

 

Possibilidades de superação das dificuldades na aprendizagem da leitura e da 

escrita 

Ao longo da escolarização, algumas crianças podem apresentar dificuldades na 

aprendizagem, sobretudo no processo de apropriação da leitura e da escrita. 

Acreditamos que as ações educacionais realizadas na escola deixam marcas 

significativas nos sujeitos e contribuem de modo singular, tanto para a superação de 

possíveis dificuldades no processo de escolarização, quanto para a produção de entraves 

na aprendizagem e desenvolvimento das crianças.  

Compreender os fatores determinantes do não aprender de uma criança requer a 

investigação aprofundada dos múltiplos fatores que se relacionam e interferem nos 

processos de ensino e de aprendizagem. Historicamente, a Psicologia Escolar e 

Educacional é uma das áreas de conhecimento que tem sido convocada a ampliar o 

campo de análise desse fenômeno. Segundo Souza (2010), o processo de escolarização é 

o cenário onde se produz a queixa escolar:  

 

Esta se constitui pelo conjunto de relações e de práticas individuais, sociais, 

institucionais que, ao se entrelaçarem na trama da vida diária escolar, 

produzem obstáculos de várias naturezas, culminando na impossibilidade de 

a escola cumprir suas finalidades (SOUZA, 2010, p. 29). 

 

As queixas escolares se referem às condutas e comportamentos considerados 

diferentes dos padrões julgados aceitáveis pelas instituições de ensino. São apontadas 

por educadores e familiares como dificuldades relacionadas ao processo de 

escolarização, podendo abarcar leitura e escrita, raciocínio matemático, 

comportamentos de indisciplina, agitação, dispersão, desorganização em sala de aula e 

nas tarefas de casa, dentre outras dificuldades expressas por crianças e adolescentes 

(LEANDRINI; SARETTA, 2007; LIMA; LESSA; SOUZA, 2016). 

Alunos com dificuldades de aprendizagem escolar podem ser considerados como 

aqueles que expressam limitações em dominar o sistema de conhecimentos científicos 
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nos padrões avaliativos determinados pela instituição escolar (ROSSATO; MITJÁNS 

MARTÍNEZ, 2011).  

Nas reflexões apontadas por Nunes e Lima (2017), as autoras afirmam que, em 

algum momento da trajetória escolar, qualquer aluno pode demandar apoio diferenciado 

com vistas a avançar em seu processo de aprendizagem e de desenvolvimento. No 

entanto, defendem que um passo importante em direção à superação das dificuldades no 

processo de escolarização se dá pela ruptura com a lógica de que as dificuldades 

apresentadas pelos alunos no processo de escolarização são, predominantemente, 

inerentes a eles, ou decorrentes de alterações orgânicas.  

Portanto, torna-se urgente assumir uma postura crítica diante de olhares que 

justificam possíveis dificuldades de aprendizagem pela existência de problemas ou 

distúrbios que incapacitam as crianças, ou responsabilizam as famílias por falhas no 

modo como educam seus filhos, isentando a escola de questionar suas práticas 

educativas.  

Para Rossato a Mitjáns Martínez (2011), a promoção de situações pedagógicas 

que impactem na constituição subjetiva do aprendiz é essencial para que a 

aprendizagem escolar ocorra e, consequentemente, haja mudanças no desenvolvimento, 

uma vez que o trabalho pedagógico pode desencadear em novas possibilidades para o 

aprendiz.    

Entendemos que muitas situações observadas no cotidiano escolar comparecem 

de modo diferente do que a produção teórica anuncia. Nesse sentido, torna-se 

imprescindível articular teoria e prática, com o intuito de assumir um olhar ampliado, e 

ao mesmo tempo sensível, para os fenômenos que se apresentam na relação pedagógica 

e, por conseguinte, no espaço escolar.  

Mitjáns Martínez (2005) aponta que o psicólogo escolar deve estruturar sua 

atuação em práticas diferenciadas, cujas ações considerem a complexidade dos 

processos de ensino e de aprendizagem, e do espaço escolar como sistema social, 

considerando a subjetividade humana, nas ações e contextos que as crianças 

experienciam. 

Na mesma direção, Lima (2015) defende que a atuação do psicólogo escolar 

deve compor o conjunto de ações desenvolvidas por e com todos os agentes do processo 
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educativo, cujas finalidades sejam avanços coletivos, visando repensar posturas e 

práticas que desconsideram a subjetividade, além de romper com imposições de 

adaptações do indivíduo ao contexto institucional.  

 

Relato de práticas pedagógicas e psicoeducacionais 

Visando contribuir com o desenvolvimento do trabalho pedagógico em prol da 

expressão da criatividade dos alunos na aprendizagem da leitura e da escrita, 

apresentamos, a seguir, algumas experiências vivenciadas no cotidiano escolar com 

crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Escola de Educação Básica da 

Universidade Federal de Uberlândia.   

Tendo em vista a proposição de práticas pedagógicas voltadas à expressão da 

criatividade dos alunos nos processos de aprendizagem da leitura e da escrita destaca-se 

o “Diário de ideias”, que tem como objetivo criar um espaço para que a criança registre 

sua leitura e escrita de mundo, bem como entrelaçar estas experiências com o trabalho 

pedagógico.  

Trata-se de uma importante experiência didática desenvolvida com crianças do 

1º ano do Ensino Fundamental, proposta e elaborada por Muniz (2015), onde é possível 

oportunizar à criança a autoria e o protagonismo nas ações efetivadas em sala de aula, 

em que a escrita está carregada de emocionalidade, presente nas narrativas e registros 

das crianças. Trata-se de um caderno personalizado pelo aprendiz, para o registro 

espontâneo de suas ideias, sentimentos, experiências vividas e/ou imaginadas. 

Semanalmente são organizadas rodas de conversa em que as crianças narram o que 

registraram e se efetivam as trocas de experiências. Além disso, o trabalho pedagógico é 

subsidiado pelas propostas que emergem dos relatos e muitas ideias das crianças são 

efetivadas no contexto escolar, dentre as quais citamos: a escolha do tema do projeto 

científico da turma, o varal alfabético e a escrita de histórias. 

Outra experiência relevante concretizada no contexto escolar é o projeto 

“Parceiros na Escola” (MUNIZ, 2016) que tem como propósito favorecer a parceria da 

família na escola, com ênfase no processo de aprendizagem das crianças, em que se 

fazem presentes com seus conhecimentos, trocados com os aprendizes a partir de 

momentos na escolaaulas compartilhados com a professora. Todo o trabalho é planejado 
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conjuntamente com as crianças, familiares e professora e os temas das aulas são 

escolhidos a partir do interesse dos aprendizes e familiares, bem como se inter-

relacionam com os conteúdos curriculares do 1º ano.  

Como aporte teórico, as propostas se fundamentam na teoria da Subjetividade de 

González Rey e na concepção de aprendizagem criativa de Mitjáns Martínez, cujo foco 

principal é a identificação de elementos que configuram a aprendizagem criativa da 

leitura e da escrita e a organização do trabalho pedagógico que se apresenta em sala de 

aula, com ênfase aos elementos que comparecem na relação aprendizagem e 

desenvolvimento da subjetividade dos estudantes.  

A partir de tais experiências, revelaram-se diferentes situações de aprendizagem 

em que a prática pedagógica do professor favoreceu a expressão da criatividade nas 

crianças que se tornaram autoras de suas produções, tanto na leitura pelo caráter 

confrontador frente às leituras e a busca por gerar ideias próprias e novas que 

transcendem o que está posto, quanto na escrita como processo de expressão de 

sentimentos, ideias e outras possibilidades, bem como comunicação consigo mesmas e 

com o outro.  

Em busca de contínuas articulações com as práticas pedagógicas dos 

professores, com a qualidade do processo educativo e baseados nas contribuições da 

psicologia à educação, os psicólogos da Escola de Educação Básica da Universidade 

Federal de Uberlândia realizam diferentes propostas com o intuito de ampliar a 

compreensão sobre os modos como as crianças se relacionam com a aprendizagem e os 

seus impactos sobre o desenvolvimento. Uma dessas propostas são as Oficinas 

psicoeducacionais.    

As Oficinas psicoeducacionais são espaços coletivos de encontro entre 

estudantes, cujo foco principal é possibilitar situações diferenciadas de ensino e de 

aprendizagem em relação ao que é proposto em sala de aula, bem como desenvolver 

novas oportunidades de relações interpessoais. Os grupos são formados por alunos que 

demandam apoio psicoeducacional relacionado ao processo de ensino e aprendizagem e 

à convivência no contexto escolar, cujas queixas podem estar associadas ou não a 

questões afetivo-emocionais.  
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De acordo com Rossato e Mitjáns Martínez (2011), as relações interpessoais não 

são importantes por si mesmas, mas pela emocionalidade gerada na pessoa que aprende 

e em conjunto com as produções simbólicas que geram no encontro com o outro.  

Vale ressaltar que os grupos das Oficinas psicoeducacionais são organizados 

com número menor de participantes, em torno de dez a doze, no contra turno, 

pertencentes a turmas diferentes, o que possibilita uma atuação psicoeducacional que 

considera a importância da articulação entre os processos pedagógicos e as diferentes 

dimensões constitutivas do desenvolvimento integral do sujeito.  

As Oficinas psicoeducacionais fundamentam-se, predominantemente, nos 

pressupostos da teoria histórico-cultural, onde parte-se do princípio que boas 

experiências de aprendizagem, ou seja, aquelas em que o estudante produz sentidos 

subjetivos, promovem desenvolvimento e propiciam oportunidades de superação das 

dificuldades encontradas no processo de escolarização.  

Dentre os objetivos das Oficinas psicoeducacionais, destacam-se: promover aos 

educandos possibilidades de aprendizagem diferenciadas; ampliar o conhecimento de 

mundo; proporcionar espaços de convivência, reflexão e tomada de consciência acerca 

de seu próprio modo de agir e de pensar, bem como dos demais participantes; promover 

atividades que favoreçam o desenvolvimento das funções psicológicas superiores; criar, 

conjuntamente com as crianças, estratégias de aprendizagem favorecedoras da relação 

afeto e cognição; contribuir com professores, com familiares e com os próprios 

educandos na identificação de possíveis entraves à aprendizagem escolar, dentre outros.  

As Oficinas psicoeducacionais com crianças em processo de alfabetização 

também se consolidam como uma das ações de intervenção psicoeducacional do projeto 

“Avaliação e intervenção psicoeducacional de crianças das séries iniciais do Ensino 

Fundamental na perspectiva histórico-cultural”
50

 destinado a estudantes com queixas 

escolares, alunos do 2º e 3º anos do Ensino Fundamental da Escola de Educação Básica 

da Universidade Federal de Uberlândia. 

                                                           
50

 O projeto “Avaliação e intervenção psicoeducacional de crianças das séries iniciais do Ensino 

Fundamental na perspectiva histórico-cultural”, de autoria de Lucianna Ribeiro de Lima vem sendo 

desenvolvido ao longo dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, com apoio do Programa de Bolsas de 

Graduação da Universidade Federal de Uberlândia.   
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Ao longo dos encontros, as crianças interagem entre si, com a psicóloga escolar 

coordenadora da proposta e com os estagiários participantes, de modo que as mediações 

possam contribuir para a superação de possíveis dificuldades na aprendizagem escolar. 

As propostas se fundamentam na concepção de que aprendizagem é um processo 

essencialmente singular, cujas marcas pessoais são evidenciadas nas produções 

subjetivas do aprendiz.   

Nesse sentido, as Oficinas psicoeducacionais com crianças em processo de 

alfabetização buscam se aproximar das singularidades e necessidades das crianças, 

sejam elas relacionadas às maneiras particulares de expressão, ou mesmo às lacunas 

evidenciadas no processo de ensino e de aprendizagem, buscando contribuir com a 

superação das mesmas (LIMA; MARQUES, 2016). 

As temáticas trabalhadas nas oficinas são diversificadas e procuram motivar os 

participantes a realizar atividades que despertem para a função social da leitura, da 

escrita, da matemática e de outros conhecimentos, por meio de diferentes linguagens. 

As propostas envolvem diversos instrumentos e recursos que possibilitam diferentes 

formas de expressão da subjetividade das crianças.  

Destacamos alguns recursos elaborados nas Oficinas psicoeducacionais com 

crianças em processo de alfabetização com o intuito de promover maior articulação 

entre as dimensões intelectual e afetiva no processo de aprendizagem, como o “Jogo da 

Convivência” e o “Dicionário de Sentimentos”. O “Jogo da Convivência” é uma 

proposta de instrumento não escrito que visa favorecer a expressão de aspectos 

subjetivos da criança. São apresentadas aos estudantes fichas contendo questões com 

temas relativos a experiências de vida e de convivência, por meio de situações problema 

identificadas no cotidiano escolar e/ou em outros contextos sociais, para que os 

participantes revelem suas opiniões e posicionamentos, bem como proposições de novas 

formas de olhar as situações vivenciadas.  

“Dicionário de Sentimentos” foi uma proposição realizada nas Oficinas 

psicoeducacionais no ano de 2017 com alunos do 3º ano do Ensino Fundamental e teve 

como principal objetivo possibilitar às crianças o contato e a expressão de suas emoções 

e sentimentos. Inspirada no livro “Dicionário Ilustrado de Sentimentos” (Salgueiro, 

2017), teve como recurso disparador a obra literária infantil “O homem que amava 
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caixas” e, a partir da leitura do livro, foram desencadeados diálogos reflexivos sobre 

possíveis sentimentos experimentados pelas personagens principais.  

Por meio de diálogos sobre possíveis relações entre os principais sentimentos 

evidenciados na narrativa e as vivências singulares das crianças, a proposta culminou na 

construção de um dicionário onde os alunos elegeram e elaboraram definições de 

sentimentos que eles próprios vivenciam nos diversos contextos sociais em que estão 

inseridos, como forma de expressão de suas subjetividades. O processo consistiu em 

diversas etapas, envolvendo o exercício de elaboração de significados pessoais dos 

sentimentos escolhidos pelas crianças, bem como de exemplos de situações que 

caracterizaram suas formulações, ilustradas por meio de desenhos.  

O resultado desses trabalhos revelou de forma singular a riqueza e a criatividade 

do universo infantil, apontando a contribuição da psicologia escolar e das práticas 

pedagógicas ao promoverem espaços de expressão da subjetividade no contexto escolar, 

por meio de diferentes linguagens.   

Avalia-se que o conjunto de ações desenvolvidas nas Oficinas 

psicoeducacionais com crianças em processo de alfabetização contribuiu para 

ampliar a compreensão sobre possíveis fatores que interferem na 

aprendizagem/desenvolvimento dos educandos, favorecendo a superação de 

dificuldades no processo de escolarização.   

As propostas pedagógicas e psicoeducacionais relatadas neste trabalho 

trouxeram amplas possibilidades de aprendizagem e legitimam a importância da leitura 

e da escrita na formação dos estudantes, de forma articulada às suas histórias de vida e 

experiências socioculturais.  

 

Considerações finais 

Diante do exposto, ressaltamos a importância do processo de leitura e de escrita 

para a aprendizagem e desenvolvimento da criança enquanto sujeito, além da relevância 

de a escola considerar a subjetividade e as singularidades da criança que carrega 

diferentes experiências e traz para o cenário escolar o conjunto de vivências de sua 

história de vida, do meio em que vive e de tudo o que apreende em sua inserção social.  
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Sabe-se que a criatividade é um processo da subjetividade humana que pode se 

expressar em qualquer campo ou ação da pessoa, tal como na aprendizagem (MITJÁNS 

MARTÍNEZ, 2008a). Nesse sentido, torna-se indispensável desenvolver práticas 

pedagógicas que favoreçam a expressão da criatividade no processo de aprendizagem, 

de modo que haja o envolvimento afetivo do aprendiz como sujeito, expresso em suas 

produções autorais, em reflexões próprias, bem como na forma como problematiza e 

busca transcender o que está posto. 

Leitura e escrita são processos que possibilitam à pessoa novas formas de se 

relacionar e de se comunicar com o mundo. Destacamos a necessidade de se olhar para 

esse processo em suas múltiplas dimensões, de modo a considerar que as crianças não 

aprendem da mesma forma, pelo contrário, produzem sentidos subjetivos produzidos 

em diferentes contextos sociais, tendo em vista sua história de vida e o contexto atual da 

ação, o que deve ser contemplado pelas propostas pedagógicas que se materializam em 

sala de aula.   

Por que algumas crianças aprendem e outras expressam dificuldades no processo 

de apropriação da leitura e da escrita? Esta é uma indagação cada vez mais necessária 

no âmbito da formulação de um trabalho pedagógico diferenciado, uma vez que abarca 

aspectos a se considerar em sua complexidade. Torna-se indispensável à escola refletir 

sobre suas práticas e sobre o alcance das mesmas em relação às finalidades do ensino, 

de seu papel social a ser amplamente cumprido e da função do professor enquanto 

agente de transformação.  

A partir das práticas apresentadas no presente trabalho, identificamos a 

viabilização de possibilidades de aprendizagem diferenciadas, ampliação de 

conhecimento de mundo, promoção de espaços de convivência, de reflexão e de tomada 

de consciência acerca de si e do outro, além da construção conjunta de caminhos para 

auxiliar os professores, familiares e os próprios estudantes na identificação e superação 

de possíveis entraves no processo de escolarização. 
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Resumo:  

O presente trabalho de caráter qualitativo, exploratório, apoiado em uma análise 

documental, é um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento, a qual tem como 

temática as necessidades formativas de professores do Ensino Fundamental II, de 

escolas públicas no estado de Goiás. A pesquisa principal se originou de experiências 

vividas na formação de professores e do desejo de suscitar a prática reflexiva da ação 

docente no contexto escolar, abordando como problema as contradições entre as ações 

formativas realizadas pela escola e as reais necessidades dos docentes. No estudo aqui 

exposto, intencionamos apresentar um recorte dessa pesquisa sobre as necessidades 

formativas de docentes, enfocando como essa temática tem sido estudada pelos 

pesquisadores em suas teses e dissertações na área da educação. Tomamos como 

embasamento teórico as ideias de Therrien e Therrien (2004) sobre o ‘estado da 

questão’, as proposições de Rodrigues e Esteves (1993); Rodrigues (2006) que versam 

sobre as necessidades formativas e a análise das mesmas. Objetivamos, ao analisar os 

documentos de produção científica, utilizar de uma base metodológica pautada na 

análise crítica reflexiva das informações e dados, a fim de identificar o que os trabalhos 

vem apresentando nessa temática de estudo e o que podem contribuir para pesquisas 

futuras. Ao concluir essa parte do estudo foi possível perceber que a temática discutida 

nos diversos níveis de ensino tem o intuito de colaborar com as ações de formação 

contínua nos ambientes educacionais, porém com poucos trabalhos desenvolvidos no 

Ensino Fundamental II e que apresentam proposições aos contextos pesquisados.  
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Introdução 

O estudo sobre as necessidades formativas de professores da educação básica, 

em um contexto educacional e a análise dessas necessidades como recurso de 

planificação de formação contínua, tem se constituído objeto de investigações em 

âmbito nacional e internacional, bem como em pesquisas acadêmicas de mestrado e 

doutorado
53

 que abordam esse assunto e os mecanismos para analisar as informações 

recolhidas sobre as necessidades dos docentes. 

A partir das investigações científicas e das discussões realizadas no âmbito do 

GEPDEBS – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Docência na Educação Básica e 

Superior, percebemos que atualmente os professores se deparam com inúmeros 

problemas, sejam pedagógicos ou curriculares, e desafios que comprometem a sua 

atuação e, consequentemente, a formação dos estudantes. E que também há uma certa 

contradição entre as ações formativas desenvolvidas no contexto educacional e as reais 

necessidades dos docentes oriundas do enfrentamento no cotidiano de trabalho. 

Este estudo, recorte de uma pesquisa de mestrado, tem o intuito de analisar 

trabalhos acadêmicos, teses e dissertações, que versam sobre necessidades formativas de 

professores, objetivando identificar a estrutura metodológica, os objetivos e as temáticas 

discutidas como também os instrumentos de construção de dados, os procedimentos de 

análise e as referências utilizadas no decorrer dos trabalhos. Propomos, após esta análise 

que será pautada em uma perspectiva crítico-reflexiva, identificar os pontos relevantes 

de cada pesquisa no tocante à formação contínua no contexto educacional como também 

observar o que ainda não foi explorado. Por meio dessas observações e análises teremos 

condições para averiguar o que ainda não foi discutido, de olhar o que ainda não foi 

visto, caso contrário, se optarmos pelo caminho do já conhecido, do já explorado, do já 

exposto, pouco poderemos acrescentar, pois segundo Charlot (2006, p. 14), “quando um 
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campo está tão saturado de respostas, é difícil levantar questões de maneira nova; 

portanto, é difícil fazer pesquisa.” 

O estudo ainda prima por uma análise desses trabalhos com vistas a conhecer o 

que já se produziu no campo da investigação científica a fim de subsidiar as discussões 

da pesquisa principal. 

 

Interlocução com o referencial teórico 

Tomando como referência as proposições de Rodrigues e Esteves (1993) sobre o 

conceito de necessidades, Núñez (2004, p. 4) define o termo como sendo algo: 

 

[...] útil, imprescindível num momento dado desejável, ligado a valores, que 

parte de experiências anteriores, definem a procura de algo que falta para 

poder, conscientemente, fazer o trabalho docente com maior 

profissionalidade. Estas necessidades são individuais e/ou coletivas, o que 

permite dirigir a formação do professorado nesse sentido. As necessidades 

docentes têm sua origem na prática, assim que, como categoria norteadora, 

faz-se necessário pesquisar a prática do(a) professor(a), seu cotidiano na sala 

de aula e na escola enquanto profissional e pessoa que ele(a) é. 

 

A compreensão sobre necessidades é ampla e estabelece relação com o ambiente 

onde se dará um processo de formação, bem como as individualidades de cada ser 

humano. Embora a temática denota certa complexidade e seja discutida por diversos 

autores dos quais destacamos (RODRIGUES E ESTEVES, 1993; DI GIORGI et al., 

2011; ZABALZA, 1994; RODRIGUES, 2006; ESTRELA, 1991), consideramos 

importante conhecer um pouco mais sobre as pesquisas que versam sobre o tema porque 

nos favorece o alargamento epistemológico e substancia nossas análises e discussões.  

Ao investigarmos criteriosamente as necessidades formativas dos professores é 

possível apreendermos a realidade educacional e, principalmente, contribuir com a 

reflexão sobre o que será mais importante desenvolver, para que os momentos 

formativos realmente atendam aos anseios dos docentes. Para tanto, é preciso que eles 

sejam partícipes desse processo, uma vez que poderá haver, nessa lógica, maior 

possibilidade de aceitação, motivação e empenho, como enfatiza Garcia (1999, p.21): 

“Para que uma ação de formação ocorra, é preciso que se produzam mudanças através 
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de uma intervenção na qual há participação consciente do formando e uma vontade 

clara do formando e do formador de atingir os objetivos explícitos”.  

Tal prerrogativa implica em, necessariamente, ouvir os professores, em uma 

perspectiva colaborativa de formação. Maldaner (2000, p. 22) reforça essa ideia, 

orientando que é preciso: 

 

Dar voz aos professores e a seus aliados na condução do processo de 

melhoria educativa requer condições concretas de participação dos 

professores em um movimento de baixo para cima, na realização de 

pesquisas e dos estudos sobre a prática educacional nas escolas, o que seria a 

forma mais sensata de qualificar os professores em exercício e de permitir 

sua profissionalização. 

 

No entanto, as ações e propostas de formação contínua não devem ser 

compreendidas apenas como condição para atualizar conhecimentos e técnicas, mas 

uma forma de os professores se entenderem como observadores da própria ação para 

intervirem de modo propositivo, promovendo uma rede colaborativa de ideias, com 

intuito de empreenderem mudanças no contexto escolar, profissional e social. 

De acordo com Campos (2017, p.57) a formação de professores deve ser 

compreendida como um ato continuum, como forma de educação permanente pessoal e 

profissional, objetivando o desenvolvimento da profissão docente de professores, pois: 

  

[...] a formação contínua é caracterizada pelo fato de o docente desenvolver 

processos formativos na profissão, ou seja, estar em formação constante nas 

atividades que desenvolve, realizando, assim, uma reflexão na e sobre a 

prática. Nessa relação de unidade teoria-prática, a formação contínua é a 

articulação entre o trabalho docente, o conhecimento e o desenvolvimento 

profissional do professor, como possibilidade de postura reflexiva dinamizada 

pela práxis [...] as propostas de formação deveriam partir do pressuposto da 

educabilidade do ser humano em um percurso formativo continuum, o qual 

revela a nossa incompletude, o nosso inacabamento; deveria nos (trans)formar 

de modo que as ações educativas reverberassem nas interações do e no espaço 

escolar, independentemente do nível de ensino, enquanto possibilidade de 

troca, de (re)construção de novos conhecimentos e emancipação. 

 

Para a autora, a formação continua é um espaço de interação entre as dimensões 

pessoais e profissionais, no qual, aos professores é permitido apropriarem-se dos 

próprios processos de formação e dar-lhes um sentido no quadro de suas histórias de 

vida. Nesse sentido, Fusari (1997, p. 146-147) propõe que: 



 

580 

 

 

[...] os objetivos da formação contínua podem ser diversificados e responde a 

variadas situações e momentos do decorrer da história da educação. Os 

objetivos da formação inicial obedecem a uma lógica mais linear, enquanto 

os da formação contínua tendem a uma lógica das necessidades da prática. 

Alguns objetivos da formação contínua chegam até mesmo a ter um caráter 

mais imediatista, gerando alguns resultados mais rápidos e pragmáticos. 

 

O desenvolvimento profissional, nessa perspectiva, é compreendido como um 

processo de autoformação e de interformação, ou seja, um processo a um só tempo, 

individual e coletivo, que ocorre a partir de necessidades reais, contextualizadas no 

espaço-tempo de sua atuação profissional (GARCIA, 1999). Somente nessa perspectiva, 

poderá haver a elaboração de saberes e práticas que possibilitem aos professores 

desenvolverem-se para melhor desempenharem sua função.  

 

Procedimentos metodológicos 

O percurso metodológico para esse trabalho foi estruturado a partir do 

mapeamento das teses e dissertações na plataforma da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Na tentativa de apreender o 

objeto de estudo nas produções elaboradas, optamos por realizar o “estado da questão” 

como propõem Therrien e Therrien (2004, p.5):  

  

[...] o estado da questão transborda de certo modo os limites de uma revisão 

de literatura centrada mais exclusivamente na explicitação de teorias, 

conceitos e categorias. A concepção proposta requer uma compreensão ampla 

da problemática em foco fundada nos registros dos achados científicos e suas 

bases teórico-metodológicas acerca da temática.  

 

Segundo levantamento realizado no banco de dados, utilizando como palavra de 

pesquisa o descritor ‘necessidades formativas’, foram encontrados 289 trabalhos, entre 

teses e dissertações, no período de 1996 a 2017. Como o resultado das produções foi 

expressivo, procedemos a verificação dos títulos a fim de alcançarmos um número de 

estudos mais coerentes e direcionados à temática em questão.  

Consolidamos essa busca em 51 trabalhos, os quais abordavam mais diretamente 

as necessidades formativas. Nessa busca pelas produções já realizadas no mundo 
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acadêmico, utilizamos a consulta pelo Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, busca 

simples, no dia 04 de fevereiro de 2018. 

Convém explicar que não optamos em fazer um recorte temporal, pois dessa 

forma teríamos conhecimento das investigações sobre necessidades formativas ou 

necessidades de formação no cenário científico brasileiro, nas diversas áreas do 

conhecimento e assim, propormos um estudo com algo ainda não explorado por essas 

pesquisas.  

Com o número de 289 trabalhos, realizamos a transferência de todos eles para 

um documento de Word para facilitar a continuidade da busca, que agora seria feita pelo 

título das pesquisas. Fizemos a leitura de todos os títulos observando aqueles que 

estavam mais relacionados à temática, principalmente os que abordavam os descritores: 

‘necessidades formativas’, ‘ações formativas’, ‘formação continuada/contínua’, 

‘narrativas de professores’, ‘reflexão da prática’. Após essa análise criteriosa, 

consolidamos um total de 51 trabalhos que passaram por mais uma leitura de 

verificação dos títulos, a fim de observar em quais temáticas específicas se encaixavam. 

Dando prosseguimento a essa etapa e para termos uma visão mais compreensiva 

e consolidada dos dados, organizamos as informações relativas aos trabalhos analisados 

segundo a temática, autores e o ano de produção de cada pesquisa. Ao realizar essa 

organização observamos se tinha evidente, no título do trabalho, uma determinada 

disciplina curricular, um curso ou um determinado ano escolar envolvido na pesquisa. 

Sendo assim, consideramos importante registrar essas informações, visto que, 

posteriormente, seriam dados relevantes ao nosso percurso investigativo, a fim de nos 

instigarem sobre aquilo que ainda não tinha sido explorado, sobre algo que ainda não 

tinha sido analisado.  

Finalizando esse trabalho de consulta às 51 produções, nessa última etapa 

intencionávamos analisar, com maior atenção, aquelas que estavam relacionadas mais 

diretamente a nossa pesquisa. Dessa forma, chegamos ao número de nove trabalhos, que 

foram aqueles concentrados nas temáticas de: ‘Necessidades formativas dos professores 

dos anos finais do Ensino Fundamental’, e na temática, ‘Formação continuada/contínua 

em relação às Necessidades Formativas’. Escolhemos esses dois tópicos por estarem 

mais próximos da nossa temática e dos objetivos expostos na pesquisa. Tendo em mãos 
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esses nove trabalhos, prosseguimos fazendo a leitura do resumo de cada um a fim de 

obtermos informações importantes às nossas discussões e saber com mais detalhes sobre 

o objeto e o percurso de cada um deles. 

Para melhor compreensão organizamos no Quadro 1 as informações gerais 

desses trabalhos: título e autor da pesquisa, objetivos, o que cada uma procurou discutir, 

a metodologia, os instrumentos de construção de dados utilizados e as referências 

pesquisadas e principais ideias conclusivas.  

Quadro 1 – Síntese dos trabalhos analisados 

Título e autor 
Abordagem e objetivo 

geral 

Metodologia 

e instrumentos 

de construção de 

dados 

Principais conclusões 

A análise de 

necessidade de 

formação na 

formação contínua de 

professores: um 

caminho para a 

integração escolar – 

(SILVA, 2000 – 

USP/SP) – Tese 

 

As necessidades formativas 

dos professores quanto ao 

trabalho com alunos que 

possuem NEEs.  

 

Analisar as necessidades de 

formação de 20 professores 

que atuam no Ensino 

Fundamental I, em duas 

escolas de São Paulo e duas 

de Lisboa, as quais integram 

alunos com NEEs. 

Pesquisa 

qualitativa com 

entrevistas semi-

diretivas e 

consulta de 

documentos 

- A entrevista é um 

excelente instrumento de 

trabalho; 

- As professoras não 

tiveram formação com 

relação as NEEs; 

- Dificuldades em atender 

populações diversas; 

- A devolução dos dados 

mobilizou o corpo docente 

quanto a formação 

contínua. 

Necessidades 

Formativas e 

estratégias de 

formação contínua de 

professores: 

observação e análise 

de um programa de 

formação de 

professores – 

(PIMENTA, 2007 – 

UNESP/SP) - 

Dissertação 

 

Análise de um programa de 

formação de professores da 

Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I, da Rede 

Municipal e sua relação com 

as necessidades formativas 

dos docentes. 

 

Explorar e aprofundar o 

conhecimento de alguns 

aspectos do processo de 

formação contínua, 

especificamente, a análise 

das necessidades formativas 

investigando um programa 

de formação de professores 

Pesquisa 

qualitativa e 

documental com 

aplicação de 

questionário aos 

professores e 

observação e 

participação nos 

encontros do 

programa de 

formação. 

- Os dados evidenciaram 

os problemas enfrentados 

pelos professores na 

execução do seu trabalho, 

diante das constantes 

alterações legais; 

- Constataram algumas 

ações formativas que 

auxiliam na reflexão das 

necessidades dentro desse 

processo de formação. 

Um processo de 

formação continuada: 

das necessidades 

formativas às 

possibilidades de 

formação – 

(TREVISAN, 2008 – 

Análise das necessidades 

formativas dos professores 

da Rede SESI/SP, abordando 

o que já é desenvolvido e 

sua relação com os anseios 

dos professores. 

 

Metodologia de 

coleta de dados do 

tipo Survey, com 

aplicação de 

questionário com 

questões abertas e 

fechadas. Utilizou 

- Os dados mapearam o 

perfil dos 1127 professores 

da Rede; 

- Os professores valorizam 

os momentos formativos 

que enfatizam a reflexão 

da prática; 
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PUC/SP) - 

Dissertação 

Investigar as necessidades 

formativas dos professores 

da Rede SESI – SP 

a análise de 

conteúdo. 

- Os professores 

apresentam dificuldade em 

trabalhar com alunos com 

dificuldade de 

aprendizagem e da 

inclusão. 

Análise de 

necessidades de 

formação continuada 

de professores: uma 

contribuição às 

propostas de 

formação – 

(GALINDO, 2011 – 

UNESP/SP –Tese 

Análise sobre as 

necessidades formativas de 

professores de uma escola de 

periferia, que atuam no 1º 

ciclo do Ensino 

Fundamental. 

 

Analisar e compreender 

como se manifestam as 

necessidades formativas dos 

professores. Compreender as 

concepções que os docentes 

apresentam sobre a 

formação continuada e as 

necessidades formativas 

Metodologias 

com 

características 

etnográficas. 

Registro de 

observação 

participante em 

duas salas e 

entrevista 

estruturada com 

12 professoras. 

Utilização de 

fotos, filmagens e 

documentos da 

prática 

pedagógica. 

- Os dados revelaram que 

as necessidades são 

amplas, diversas e 

complexas; 

- Ampliação das 

concepções sobre 

necessidades formativas 

pautadas nas necessidades 

docentes; 

- Partir de uma análise de 

necessidades de formação 

que atenda a demanda da 

formação continuada. 

Centro de formação 

continuada de 

professores: a 

distância entre 

legislação, proposta 

de formação e 

necessidades 

formativas expressas 

por professores – 

(MELLO, 2011 – 

PUC/SP) - 

Dissertação 

A análise de um programa 

de formação continuada, 

responsável pela formação 

dos professores da Rede 

Municipal, e pela confecção 

de materiais, recrutamento e 

seleção de profissionais e a 

relação de suas propostas 

com as necessidades 

formativas dos professores. 

 

Compreender a distância 

entre o que apontam os 

estudos sobre formação 

continuada e o que diz as 

leis, as intenções das 

propostas e projetos de 

formação. Identificar as 

dificuldades e obstáculos 

para que as ações atendam 

às necessidades e 

expectativas das escolas e 

dos professores 

Pesquisa de 

natureza 

qualitativa por 

meio de análise de 

documentos e 

legislação e a 

aplicação de 

questionários e 

entrevistas.  

- Os resultados revelam 

um distanciamento entre as 

intenções e princípios da 

legislação com as práticas 

efetivadas e as 

necessidades expressadas 

pelos professores. 

A formação 

continuada de 

professores na 

educação profissional 

tecnológica de 

graduação: das 

necessidades para a 

tessitura de 

possiblidades – 

(PAEZ, 2013 – 

As necessidades de 

formação continuada de 

professores de um curso 

tecnológico parceria entre o 

SENAI e a UNESC. 

 

Compreender as 

necessidades formativas dos 

professores da Educação 

Tecnológica de Graduação, 

Pesquisa 

qualitativa-

descritiva através 

de questionários, 

entrevistas e 

análise do Projeto 

Pedagógico do 

curso. Também 

uma pesquisa 

bibliográfica 

- Os dados revelaram o 

perfil dos professores; 

- A prática e a experiência 

é o ponto de partida para a 

reflexão crítica; 

- Ter espaços contínuos, 

específicos e contínuos 

para formação; 

- As necessidades 

formativas de aproximam 
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UNESC/ SC) - 

Dissertação 

como forma de contribuir 

com o repensar da teoria e 

prática da formação 

continuada dos docentes. 

sobre as 

concepções de 

formação 

continuada, 

formação 

profissional, 

identidade 

docente, 

profissionalidade 

e necessidades 

formativas. 

das necessidades 

delineadas no projeto 

pedagógico. 

Das necessidades 

formativas às 

possibilidades de 

formação: um estudo 

com professores do 

6º ano do Ensino 

Fundamental – 

(SANTI, 2014 – 

UNICID/SP) - 

Dissertação 

Uma investigação com os 

professores que ministram a 

disciplina de Língua 

Portuguesa no 6º ano do 

Ensino Fundamental sobre 

algumas questões da 

alfabetização e como elas 

refletem na prática dos 

docentes. 

 

Investigar os conhecimentos 

dos professores de Língua 

Portuguesa do 6º ano sobre a 

continuidade da 

alfabetização. 

Questionários 

enviados via 

internet e 

entregues por 

coordenadores, 

aos professores. 

Análise por meio 

de amostragem 

probabilística. 

- O desconhecimento dos 

fundamentos 

metodológicos dos 

currículos por parte dos 

professores e de como se 

dá o processo de 

alfabetização. 

A formação contínua 

de professores de 

Língua Inglesa da 

Rede Municipal 

Pública de Ensino de 

Vitória, ES, à luz da 

análise de 

necessidades – 

(ALMEIDA, 2014 – 

PUC/SP) –Tese 

Uma investigação e análise 

sobre as necessidades 

formativas de professores de 

Língua Inglesa das séries 

finais do Ensino 

Fundamental do município 

de Vitória/ES. 

 

Identificar as necessidades 

formativas dos professores 

de Língua Inglesa em 

exercício na rede municipal 

de Vitória – ES. 

Pesquisa 

qualitativa com 

estudo de caso. 

Questionário com 

os professores e 

entrevista com os 

gestores. 

- O processo formativo 

oferecido não atende as 

necessidades dos 

professores; 

- Motivação para 

elaboração de um roteiro 

de sugestão de ações 

formativas. 

Necessidades 

formativas da Pós-

modernidade e a 

formação contínua de 

professores de 

Ciências – (MAIA, 

2015 – UEA) –Tese 

Uma investigação e análise 

das necessidades formativas 

psicossociais de 20 

professores de Ciências, de 4 

escolas da rede pública de 

Manaus. 

 

Analisar as necessidades 

formativas dos professores 

de Ciências na dimensão 

psicossocial no contexto da 

pós-modernidade 

Abordagem 

qualitativa 

fenomenológica 

com técnicas de 

observações, 

questionários e 

discussões. 

Análise de dados 

de natureza 

empírico-

interpretativa. 

- A identidade e a cultura 

docente estão em processo 

de adaptação às novas 

condições socioculturais; 

- Os modelos de formação 

estão distantes do contexto 

subjetivo dessas 

condições; 

- Reformulação das 

propostas para atender 

essas demandas. 

Fonte: Elaboração das autoras baseada em arquivos das teses e dissertações. Abril/2018. 

 

Análise dos dados e resultados 
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Observamos nas informações organizadas no Quadro 1 que as produções versam 

sobre o conceito de necessidades formativas ou necessidades de formação, como 

também reforçam a correlação desses conceitos com as propostas e ações de formação 

contínua ou continuada no contexto escolar ou fora dele. Ambos os autores exploram o 

conceito de necessidades embasados nas referências de Rodrigues e Esteves (1993) 

compreendendo que essas necessidades surgem a partir das demandas das escolas e 

redes de ensino, no momento de enfrentamento da prática docente no tocante às 

questões pedagógicas e curriculares inerentes ao processo do ensino e aprendizagem. Os 

autores das pesquisas, procuram em seus trabalhos, fazer a análise das necessidades 

docentes com o intuito de contribuir e fortalecer as propostas de formação contínua ou 

continuada, tanto no contexto escolar como em outros contextos educacionais. 

Nos trabalhos inerentes ao primeiro grupo “Formação continuada/contínua e 

Necessidades Formativas”, (PAEZ, 2013; MAIA, 2015; GALINDO, 2011; TREVISAN, 

2008; PIMENTA, 2007; MELLO, 2011 E SILVA, 2000), percebemos alguns pontos 

importantes a serem considerados, pois foram estes que nos deram condições de trazer 

algo ainda não explorado e que fizesse sentido no estudo investigativo. 

Alguns trabalhos investigaram níveis de ensino diferentes dos referidos em 

nossa pesquisa, como é o caso das pesquisas de Galindo (2011) que explora o Ensino 

Fundamental I e Paez (2013) que discorre sobre um curso técnico. 

Outros investigaram programas de formação contínua de redes de ensino, 

municipal ou estadual, como por exemplo o trabalho de Mello (2011) que discutiu sobre 

um programa de formação em um município do estado de São Paulo. 

No geral, todos os trabalhos exploraram sobre a relação entre o estudo e análise 

das necessidades com as ações de formação contínua ou continuada, sejam elas 

realizadas no contexto escolar ou por outras instituições de formação. 

Dos nove trabalhos, oito deles estudaram sobre a formação contínua promovida 

em outros ambientes educacionais, ou apenas utilizando o recolhimento de dados nas 

escolas e com os professores, com exceção de Galindo (2011) que se inseriu no 

contexto da escola, como pesquisadora, para realizar a construção dos dados da 

pesquisa. 
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Observamos um diferencial na pesquisa de Maia (2015) que faz uma abordagem 

diferente dos outros trabalhos no que se refere às necessidades formativas ou de 

formação. A autora traz a concepção de necessidades formativas psicossociais, que são 

necessidades que envolvem os aspectos psicológicos, emocionais e sociais que 

interferem no trabalho e desenvolvimento docente. 

Com relação ao segundo grupo de trabalhos, “Necessidades formativas de 

professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental” tivemos apenas as pesquisas de 

Santi (2014) e Almeida (2014) as quais investigaram as necessidades formativas de 

professores, especificamente de uma única disciplina curricular. 

Observamos ainda que a abordagem mais utilizada nas pesquisas foi a 

qualitativa, e o uso de questionário e entrevistas é recorrente na construção dos dados. 

Além desses instrumentos, os pesquisadores também optaram pela observação no 

contexto da pesquisa, análise de documentos, e de pesquisas do tipo estudo de caso e de 

abordagem etnográfica. Ao analisarem os dados, os pesquisadores optaram, em grande 

parte, pelo tipo de Análise de Conteúdo de Bardin (2011) e outros autores.  

Ao ler os resumos dos trabalhos identificamos que parte deles não deixou claro 

se houve propostas de intervenção ou proposição de ações formativas ao contexto e aos 

sujeitos da pesquisa. Salvo a pesquisa de Almeida (2014), que foi motivada pela 

elaboração de um roteiro de sugestões de ações formativas. Porém, no resumo dos 

trabalhos analisados não há indícios se houve devolutivas das conclusões e 

considerações ao contexto e aos envolvidos na pesquisa. 

Quanto aos referenciais teóricos mais utilizados pelos pesquisadores, quase que 

foram unânimes em utilizar as várias obras de Manuela Esteves, Antônio Nóvoa, 

Marcelo Garcia, Selma Pimenta, Kenneth Zeichner, Albano Estrela, Alda Marin, dentre 

outros que foram citados com menor frequência. Na parte metodológica, Bardin (1977, 

2011) e Bogdan e Biklen (1994) foram os autores mais consultados nas pesquisas. Um 

ponto que nos chamou a atenção foi a pouca relação às obras de Paulo Freire. 

Observamos que somente em algumas pesquisas ele foi mencionado com apenas uma 

obra. Com destaque para a pesquisa de Santi (2014) que fez referências a várias obras 

freireanas.  
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Nesse sentido, nessa primeira análise, concluímos que nossa pesquisa buscou 

algo ainda não explorado, pois objetivou investigar e analisar as necessidades 

formativas dos professores atuantes no Ensino Fundamental II – 6º ao 9º ano, em uma 

referência mais focada no contexto do cotidiano escolar. E esta ideia foi uma abordagem 

que oportunizou o contato direto da pesquisadora com o locus e os sujeitos da pesquisa, 

contato este que contribuiu para estreitar os laços entre a universidade e a escola de 

educação básica, entre pesquisadores e professores da rede pública de ensino. 

 

Considerações finais 

As discussões discorridas ao longo desse estudo e as análises realizadas, 

sinalizam que se torna imprescindível o levantamento de trabalhos científicos sobre a 

temática pesquisada, em qualquer investigação, tendo o intuito de conhecer o que já 

pesquisou e o que de fato seria um conhecimento novo diante dos que já estão postos. 

Depreendemos, por esta análise que é de extrema relevância a realização de propostas 

de formação contínua considerando a recolha e análise das necessidades formativas dos 

docentes, visto que elas surgem diante das demandas pessoais, profissionais e 

institucionais, contextualizadas em um determinado tempo histórico e social.  

Consideramos os resultados apresentados neste texto com caráter preliminar e 

que merecem maior aprofundamento no desenvolvimento da pesquisa de mestrado, 

contudo já colaboram com o alargamento das discussões sobre as necessidades 

formativas dos professores que devem servir como orientação para os processos de 

formação contínua, visando a promoção de mudanças nas práticas docentes. 

Compreendemos que o contexto gera necessidades sócio historicamente situadas, pois 

uma necessidade só existe para o sujeito que a sente. Dessa maneira, podemos 

compreender que a necessidade se constrói em uma realidade objetiva, da qual muitos 

sujeitos fazem parte e, por isso, podem se constituir em necessidades coletivas. Por 

outro lado, a necessidade é sentida, percebida e construída por cada sujeito 

individualmente e, por isso, se manifesta de diferentes maneiras em um mesmo 

contexto. 

Neste momento, ao concluir parcialmente a análise crítica das pesquisas aqui 

elencadas e tomando como base as leituras, estudos, experiências e reflexões que já 
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realizamos sobre o assunto, até este momento, entendemos que o conceito de 

necessidades, necessidades formativas ou necessidades de formação pode se apresentar 

em diferentes percepções e entendimentos, no entanto se assemelham em seus sentidos, 

significados e intenções. Elas podem ser manifestadas temporariamente e com 

finalidades pessoais, profissionais ou institucionais. 

 

Referências 

 

ALMEIDA, C. S. de. A formação contínua de professores de Língua Inglesa da Rede 

Municipal Pública de Ensino de Vitória, ES, à luz da análise de necessidades. 2014, 

228 f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada e Estudo da Linguagem). Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – São Paulo, 2014. 

 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 2011. 

 

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à 

teoria e aos métodos. Porto, Porto Editora, 1994. 

 

CAMPOS, V. T. B. Ações formativas como estratégia de desenvolvimento profissional 

de professores na educação superior e (trans)formação da prática docente na 

Universidade Federal de Uberlândia – MG. Relatório Estágio Pós-Doutoral. Faculdade 

de Educação. Universidade de São Paulo. São Paulo. 2017. 

 

CHARLOT, B. A pesquisa educacional entre conhecimentos, políticas e práticas. Ver. 

Bras. Educ. [online]. 2006, vol. 11, n. 31, pp. 7-18. ISSN 1413-2478. Disponível em: 

www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n31/a02v11n31.pdf. Acesso em: 16.jul.2018. 

 

DI GIORGI, C. A. G. et al. Necessidades formativas de professores de redes 

municipais: contribuições para a formação de professores crítico-reflexivos. São Paulo: 

Cultura Acadêmica, 2011. 

 

ESTRELA, A. et al. Formação de Professores por competências – Projeto Foco (Uma 

experiência de formação contínua). Lisboa: Fund. Calouste Gulbenkian, 1991. 

 

FUSARI, J. C. Formação contínua de educadores: um estudo de representações de 

coordenadores pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo 

(SMESP). Tese (Doutorado). Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 

1997. 

 

GALINDO, C. J. Análise de necessidades de formação continuada de professores: uma 

contribuição às propostas de formação.2011, 383 f. Tese (Doutorado em Educação).  

Faculdade de Ciências e Letras, UNESP, Araraquara, São Paulo, 2011. 

 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n31/a02v11n31.pdf


 

589 

 

GARCIA, C. M. Formação de Professores: para uma mudança educativa. Porto, 

Portugal: Porto Ed., 1999. 

 

MAIA, D. P. Necessidades formativas da pós-modernidade e a formação contínua de 

professores de Ciências. 2015, 178 f. Tese (Doutorado em Ciências e Matemática) - 

UFMT - UFPA – UEA. Universidade do Estado do Amazonas, 2015. 

 

MALDANER, O. A. A formação inicial e continuada de professores de química: 

professores pesquisadores. Ijuí: ed. Unijuí, 2000. 

 

MELLO, A. V. de. Centro de formação continuada de professores: a distância entre 

legislação, proposta de formação e necessidades formativas expressas por professores. 

2011, 116 f. Dissertação (Mestrado em Educação), Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

NÚÑEZ, I. B. Estudo das necessidades formativas de professores(as) do ensino médio 

no contexto das reformas curriculares. UFRN - Anped. 2004. GT: Formação de 

Professores n. 08.  

 

PAEZ, F. M. A formação continuada de professores na educação profissional 

tecnológica de graduação: das necessidades para a tessitura de possibilidades. 2013 

147 f. Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade do Extremo Sul Catarinense, 

Criciúma, Santa Catarina, 2013. 

 

PASSALACQUA, F. G. M. Necessidades Pessoais e Coletivas de professores em 

exercício nos anos iniciais do Ensino Fundamental: um estudo qualitativo em busca de 

estratégias de formação continuada em serviço. 2013, 153 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação Escolar), Faculdade de Ciências e Letras, UNESP, Araraquara, São Paulo, 

2013. 

 

PASSOS, E. de O. Necessidades Formativas em Matemática representada nas vozes de 

um grupo de professores dos anos iniciais da rede pública de ensino. 2016, 214 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação), Faculdade de Educação, Universidade Federal de 

Uberlândia, Minas Gerais, 2016. 

 

PIMENTA, J. I. P. B. Necessidades formativas e estratégias de formação contínua de 

professores: observação e análise de um programa de formação de professores. 2007 

178 f. Dissertação (Mestrado em Ed. Escolar). Facul. de Ciências e Letras. Univers. Est, 

Paulista Júlio de Mesquita Filho. Araraquara, São Paulo, 2007. 

 

RODRIGUES, Â.; ESTEVES, M. A análise de necessidades formativas na formação de 

professores. Portugal: Porto editora, 1993. 

 

__________. Análise de práticas e de necessidades de formação. Lisboa, Portugal: 

Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, 2006. (Col. Ciência da 

Educação, v. 50). 



 

590 

 

 

SANTI, J. V. de. Das Necessidades Formativas às possibilidades de formação: um 

estudo com professores de 6º ano do Ensino Fundamental. 2014. 95 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) Universidade Cidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

SILVA, M. O. E. A análise de necessidades de formação na formação contínua de 

professores: um caminho para a integração escolar. 2000, 286 f. Tese (Doutorado em 

Educação). Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2000. 

 

TREVISAN, A. Um processo de formação continuada: das necessidades formativas às 

possibilidades de formação. 2008. 99 f. Dissertação (Mestrado em Educação - 

Psicologia da Educação). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 

2008. 

 

THERRIEN, Silvia Maria Nóbrega; THERRIEN, Jacques. Os trabalhos científicos e o 

estado da questão: reflexões teórico-metodológicas. Estudos em avaliação 

educacional. V.15, n.30, jul-dez, 2004. 

 

VIEIRA, Giane Bezerra. Alfabetizar letrando: investigação-ação fundada nas 

necessidades de formação docente. 2010, 335 f. Tese (Doutorado em Educação). Centro 

de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, RN, 

2010. 

 

ZABALZA, Miguel A. Planificação e Desenvolvimento curricular na Escola. Rio 

Tinto: Edições Asa.  1994.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

591 

 

 

DESEMPENHO DOS/AS ESTUDANTES DE RIO VERDE – GO NA 

AVALIAÇÃO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO 

 

Fernanda Barros Ataídes 

UFU 

fernandarv.ataides@gmail.com 

 

                   Olenir Maria Mendes 

UFU 

olenirmendes@gmail.com 

 

RESUMO 

Avaliações externas nas escolas brasileiras fazem parte de políticas públicas que há 

quase três décadas vêm tentando analisar a qualidade do ensino no país e melhorar o 

desempenho dos alunos e também dos profissionais da educação. Baseados em valores 

quantitativos, os processos avaliativos, como a Avaliação Nacional da Alfabetização 

(ANA), medem o conhecimento dos alunos a partir da proficiência em português 

(leitura e escrita) e matemática, o que, para muitos pesquisadores, resulta em 

estreitamento curricular, a partir de uma visão tecnicista que privilegia o domínio do 

básico em detrimento das demais áreas de formação. A ANA avalia o desempenho dos 

estudantes do 3
o 

ano do ensino fundamental, partindo do princípio de que eles devem 

dominar cálculos e textos capazes de demonstrar alfabetização e letramento. Uma 

análise dos números das três edições da avaliação (2013, 2014 e 2016) mostra que há 

proficiência ou insuficiência em uma ou outra disciplina, em uma ou outra região do 

país, não havendo uniformidade na distribuição espacial. Com base nessas 

considerações, este estudo aponta os resultados das três avaliações e busca, em pesquisa 

bibliográfica, a crítica aos padrões avaliativos que não levam em conta as condições 

socioeconômicas das crianças, seus entornos, seus ambientes e suas relações com a 

escola. A crítica se faz também ao que se acredita ser um panorama de controle externo 

dos professores e das escolas brasileiras, tentando inseri-los na lógica de mercado para, 

no futuro, talvez, caminhar para a privatização do ensino. Uma análise dos resultados 

nas escolas de Rio Verde, em Goiás, que apontou bons desempenhos dos estudantes, 

leva à conclusão de que, nem por isso, o ensino daquele município é melhor do que o do 

restante do país. Não são os escores, afinal, que medem a qualidade. Estes só interessam 

à visão neoliberal da educação.  

 

Palavras-chave: Avaliação; Alfabetização; ANA. 

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a avaliação externa tem sido vista como um importante 

mecanismo para se alcançar a tão discutida qualidade do ensino na educação. O foco da 
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avaliação observada em nossas políticas públicas de educação está ancorada na defesa 

da qualidade.   

A partir dos anos de 1990, os processos avaliativos pautados em valores 

quantitativos e com a finalidade de alcançar uma educação de qualidade se 

intensificaram no Brasil com a criação do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb), que atualmente é composto pelo tripé: Avaliação Nacional da Educação 

(Aneb), Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc/Prova Brasil) e pela 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). O Saeb é apresentado como um sistema 

de monitoramento para subsidiar políticas educacionais para intervenções mais precisas 

e consistentes do poder público, com o objetivo de reverter a baixa qualidade da 

educação.  

Um cenário educacional no qual a avaliação externa assume papel de 

centralidade em todo o processo educativo, inclusive no ciclo da alfabetização, é 

preocupante. Com interesse em discutir esse tema, colocamos em pauta a Avaliação 

Nacional da Alfabetização (ANA), que se configura como uma política educacional que 

tem o intuito de aferir o nível de alfabetização em língua portuguesa e matemática de 

todos/as os/as estudantes matriculados/as no 3º ano do ensino fundamental.  

A ANA é um dos mais recentes elementos constituintes do Saeb e preconiza que 

todas as crianças devem estar alfabetizadas até oito anos de idade, de modo que os 

sistemas públicos possam intervir nas práticas de alfabetização, cooperando com a 

melhoria da qualidade do ensino, condições de oferta e consequente redução das 

desigualdades sociais, propondo-se também a efetivar uma análise da gestão escolar, 

infraestrutura, formação docente e organização do trabalho pedagógico ― fatores que 

interferem no processo de aprendizagem. 

Dada essa realidade, este estudo pretende responder à seguinte indagação: Será 

que a ANA realmente contribui para o desenvolvimento da aprendizagem dos/as 

estudantes no ciclo de alfabetização? Diante de tal questionamento, e com o intuito de 

colaborar com a construção do conhecimento em torno da temática, a pesquisa tem por 

objetivo verificar o desempenho dos/as estudantes de Rio Verde – GO na ANA.  

 

  F     Z  Ã     “           ” 
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O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) é um programa do 

governo federal, no âmbito do Ministério da Educação (MEC), instituído pela Portaria 

nº 867, de 4 de julho de 2012 (BRASIL, 2012a). Pode ser entendido como uma ação 

política e educacional com vistas à redução do analfabetismo até os oito anos de idade 

no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 

2000 e 2010, a taxa de analfabetismo nessa faixa etária caiu 28,2%, com variações entre 

os estados da federação, alcançando uma taxa de alfabetização média de 84,8%. No 

entanto, a taxa de analfabetismo nacional se manteve em 15,2%, com percentuais 

bastante altos nas regiões Norte e Nordeste ― o maior deles em Alagoas (35%).  Goiás 

teve registrada taxa de analfabetismo de 9% em 2010, apresentando taxa inferior à 

brasileira (BRASIL 2012b). 

A preocupação com esses índices mobilizou os governos federal, estaduais e 

municipais na busca de soluções para o problema e resultou na criação do Pnaic, cujas 

diretrizes se imbricam à meta 2 do movimento Todos Pela Educação, que diz que “até 

2022, 100% das crianças deverão apresentar as habilidades básicas de leitura e escrita 

até o final da 2a série (ou 3
o
 ano) do ensino fundamental” (BRASIL, 2015 p. 4). 

A ênfase em leitura, escrita e matemática dada pelo Pnaic tem sido criticada 

porque indica “o estreitamento curricular focado apenas nos conhecimentos 

relacionados à língua portuguesa e matemática, o qual é agravado pela perspectiva 

adotada no curso de formação dos professores” (MELO, 2015, p. 142). 

Freitas (2012) concorda que há estreitamento e que a avaliação limita o 

conhecimento básico a 

 

um corpo de habilidade básicas de vida suficiente para atender aos interesses 

das corporações e limitado a algumas áreas de aprendizagem restritas 

(usualmente leitura, matemática e ciências). A consequência é o 

estreitamento curricular focado nas disciplinas testadas e o esquecimento das 

demais áreas de formação do jovem, em nome de uma promessa futura: 

domine o básico e, no futuro, você poderá avançar para outros patamares de 

formação (FREITAS, 2012, p. 389-390). 

 

Para Freitas (2012, p. 144), “antes de definir um currículo e seus objetivos 

formativos e de ensino, é fundamental que se defina qual é a teoria da formação humana 

que está informando esse currículo e qual conceito de boa educação nos orientará”. Ele 
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afirma que os “reformadores empresariais”, interessados em privatizar a educação 

brasileira, tem sua teoria da formação humana “limitada à ideia de desenvolvimento 

cognitivo, sem levar em conta as demais dimensões do crescimento da criança” 

(FREITAS, 2012, p. 144).  

 

AVALIAÇÃO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO 

A ANA foi incluída no Saeb pela Portaria nº 482, de 7 de junho de 2013 

(BRASIL, 2013) e se constitui como uma das ações do Pnaic, sendo articulada a uma 

proposta de formação continuada de professores que tem como principais referências os 

programas Alfabetização na Idade Certa (Paic)
54

 e Pró-Letramento. 

Os principais objetivos da ANA são: avaliar o nível de alfabetização dos 

educandos no 3º ano do ensino fundamental; produzir indicadores sobre as condições de 

oferta de ensino; concorrer para a melhoria da qualidade do ensino e redução das 

desigualdades, em consonância com as metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes 

da educação nacional (BRASIL, 2013a, p. 7).  

Para garantir que sejam atingidos esses objetivos, a ANA avalia também 

aspectos entendidos como fundamentais no contexto escolar em que a criança está 

inserida, como, por exemplo, a infraestrutura, a formação docente e a organização do 

trabalho pedagógico.  

Nos testes aplicados em 2013 e 2014, os resultados de língua portuguesa 

(leitura) e matemática foram expressados em escalas de proficiência compostas por 

quatro níveis progressivos e cumulativos, denotando uma organização da menor para a 

maior proficiência (o nível 1 é o mais baixo e o nível 4, o mais alto). Em escrita foram 

cinco níveis de desempenho. O MEC considerou que o aluno estava proficiente quando 

atingisse o nível 2 em leitura e o nível 3 em escrita e em matemática.  

Metodologicamente, quando um percentual de alunos for posicionado em 

determinado nível da escala, pode-se pressupor que, além de terem desenvolvido as 

                                                           
54

 A origem do Paic aponta para o trabalho desenvolvido pelo Comitê Cearense para a Eliminação do 

Analfabetismo Escolar, criado em 2004. O programa foi transformado em política pública prioritária do 

governo do estado em 2007. Visa oferecer, aos municípios, formação continuada aos professores. Iniciou 

suas atividades com a meta de garantir a alfabetização dos alunos matriculados no 2º ano do ensino 

fundamental da rede pública cearense. Com outras experiências, o Paic contribuiu para a estruturação, 

pelo Minstério da Educação, do Pacto Nacional Alfabetização na Idade Certa (SEDUC, 2018). 
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habilidades referentes a esse nível, provavelmente também desenvolveram as 

habilidades referentes aos níveis anteriores (BRASIL, 2013b). 

Na construção dos resultados da ANA, é estabelecida escala de interpretação 

pedagógica. Com base no nível da escala em que os alunos estão situados e com a 

respectiva interpretação pedagógica desses níveis, é possível inferir as habilidades que 

os alunos provavelmente dominam, subsidiando, assim, a ação de professores e gestores 

(BRASIL, 2013b). 

 

TRÊS ANOS DE APLICAÇÃO DA ANA 

A primeira edição da ANA foi aplicada em novembro de 2013 e os testes foram 

realizados em um único dia. Metade dos/as estudantes de cada turma respondeu ao teste 

de leitura e a outra metade, ao teste de matemática, sendo que todos/as responderam aos 

itens de produção escrita.  

No relatório com a análise dos resultados das edições 2013 e 2014 da ANA, 

apresentados em 2015, o Inep divulgou apenas as médias de leitura e matemática por 

nível relativas a 2013. A aplicação de 2013 serviu como teste do instrumento de 

avaliação e os resultados coletados permitiram construir a linha de base para análises 

posteriores (BRASIL, 2015). 

Em leitura, os níveis das escalas de proficiência são progressivos, isto é, partem 

de conhecimentos e habilidades menos complexos para mais complexos, com uma 

organização da menor para a maior proficiência. Ressalta-se que o MEC considerou que 

o/a aluno/a estava proficiente quando atingia o nível 2 em leitura.  

Como em 2014 novos itens foram introduzidos, algumas informações foram 

agregadas à interpretação pedagógica das escalas; por isso as descrições de 2014 são 

diferentes das de 2013. “Apesar de elas serem diferentes, os desempenhos são 

comparáveis ao longo dos anos, pois os novos itens foram inseridos na mesma escala e 

contribuíram para o enriquecimento de sua interpretação pedagógica” (BRASIL, 2015, 

p. 39). 

A maior parte dos/as estudantes brasileiros/as (67%) se concentrou nos níveis 2 

e 3 de leitura, sendo superior o percentual na região Centro-Oeste (73%). No que diz 

respeito aos níveis com maior concentração de estudantes, todos os estados da região 
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Centro-Oeste apresentaram maior proporção de participantes localizados nos níveis 2 e 

3, com Goiás registrando 72%.  

Os resultados do teste de produção escrita da ANA 2014, no âmbito nacional, 

mostram maior concentração dos/as estudantes no nível 4 da escala de proficiência 

(56%). Todos os estados da região Centro-Oeste registraram médias superiores ao 

resultado nacional. A média da região foi de 65% e Goiás atingiu 66%.  

Na maioria dos municípios, em todas as regiões do Brasil, houve predominância 

de estudantes localizados no nível 4 de proficiência em escrita. Na região Centro-Oeste, 

o percentual de municípios que concentraram estudantes nesse nível superou os 97% 

(BRASIL, 2015). 

Os desempenhos dos/as estudantes brasileiros/as em matemática se 

concentraram nos dois primeiros níveis, que congregaram 57% dos/as participantes do 

ANA 2014. A região Centro-Oeste teve 55% de alunos/as nos níveis 1 e 2 e Goiás 

registrou 56% ― percentuais pouco inferiores ao do país.  

De acordo com os critérios do MEC, 43% dos/as alunos/as brasileiros/as 

(somados os/as dos níveis 3 e 4) tiveram proficiência considerada adequada em 

matemática ― na região Centro-Oeste foram 46% e em Goiás, 45%. 

A terceira edição da ANA foi realizada entre 14 e 25 de novembro de 2016 e 

participaram aproximadamente 48 mil escolas e 105 turmas, com 2.160.601 estudantes 

realizando os testes de leitura e escrita e 2.206.625 alunos/as, os de matemática.  

Na edição da ANA de 2016, a interpretação dos dados relativos ao desempenho 

ficou mais clara, com a identificação dos níveis adotados nas edições anteriores, de 

2013 e 2014. Para o teste de leitura foram estabelecidos quatro níveis: 1 (elementar), 2 

(básico), 3 (adequado) e 4 (desejável), sendo que os dois primeiros indicaram grau 

insuficiente de proficiência e os outros dois, suficiente.  

De acordo com os dados divulgados pelo Inep (2017), 54,73% dos/as alunos/as 

participantes da ANA em 2016 ficaram nos níveis 1 e 2, sendo seu desempenho 

considerado insuficiente, enquanto 45,27% se localizaram nos níveis 3 e 4, portanto, 

com suficiente proficiência em leitura. Apesar da insuficiênca ser considerada bastante 

alta, ela teve leve redução se comparada com a verificada em 2014, que foi de 56,17%. 
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A região Centro-Oeste apresentou 51,22% de insuficiência, abaixo do valor nacional, e 

o percentual do estado de Goiás foi ainda menor (50,26%).  

Essa análise comparativa que traçamos entre as médias de desempenho nacional 

e estaduais, a partir dos números divulgados pelo Inep, é análoga à que fazem as escolas 

e os/as professores/as na competição pelo alcance de melhores posições no ranking da 

chamada qualidade da educação ― uma promessa das avaliações externas, que “são 

responsáveis por estimular e induzir a produção de sistemas de ensino e de formação de 

professores, que se anunciam poderosos para a obtenção de bons resultados para os 

alunos e as escolas” (SAUL, 2015, p. 1301).  

Ana Maria Saul entende que, longe de uma perspectiva de educação democrática 

e emancipatória, que avalia o que o aluno aprendeu e que se expressa pelo domínio de 

habilidades e conteúdos, avaliações como a ANA têm sido marcadas pela “lógica do 

controle técnico e “visam a classificar alunos, escolas, professores, com a intenção de 

produzir rankings que servem tão somente aos propósitos do mercado” (SAUL, 2015, p. 

1310). Para a autora, “um sistema de avaliação que acena para uma educação 

democrática torna-se incoerente ao defender propostas meritocráticas nas quais os 

índices resultantes de avaliações externas são os indicadores da qualidade da educação” 

(SAUL, 2015, p. 1310).  

Em 2016, no teste de escrita foram considerados cinco níveis: 1, 2 e 3 

(elementares), 4 (adequado) e 5 (desejável). Os resultados revelam que 66,15% dos/as 

estudantes brasileiros/as estavam nos níveis 4 e 5. Com isso, 33,85% dos/as alunos/as 

ainda estavam nos níveis insuficientes: 1, 2 e 3.  

Nos resultados por região, o Centro-Oeste registrou 70,47% de alunos e alunas 

nos níveis 4 e 5 e 29,53% nos níveis 1, 2 e 3, o que aponta insuficiência menor que a 

nacional. O estado de Goiás atingiu 69,13% na soma dos dois níveis de suficiência e 

30,87% de insuficiência ― menor que o percentual brasileiro. Os/as alunos/as com 

desempenho insuficiente não conseguiram escrever um texto ou produziram textos 

ilegíveis. 

Em matemática, o percentual de insufiência da região Centro-Oeste (51,22%) foi 

inferior ao nacional. Goiás teve 50,26% de alunos/as nessa situação e 49,75% nos níveis 
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3 e 4 ― neste aspecto, um desempenho timidamente melhor que o nacional e o da 

região, que foi de 48,78%.  

Saul (2015) ressalta que “a avaliação domina o cenário da sala de aula”, 

servindo aos propósitos de uma “‘educação domesticadora’, na qual os educandos 

assumem uma atitude passiva frente a conhecimentos prontos, que lhes são 

transferidos” (SAUL, 2015, p. 1303).  

Luiz Carlos de Freitas (2016) critica o processo avaliativo e propõe um olhar 

mais atento a outros fatores, como a pobreza social, que, segundo ele, influencia na 

qualidade da educação. O autor defende a perda da ingenuidade em relação às políticas 

de avaliação vigentes no Brasil e sustenta que “médias altas não indicam 

necessariamente boa educação” (FREITAS, 2016, p.142). 

Na visão de Freitas (2016), as avaliações têm como fim último a privatização do 

ensino, transferindo para as empresas privadas o papel do Estado, que geralmente 

aparece como gestor ineficaz, já que não consegue fazer com que os alunos tenham boas 

notas.  

 

O controle da aprendizagem é feito pelas avaliações externas de larga escala 

destinadas a auditar a aprendizagem produzida pelas escolas, supostamente 

com a finalidade de apoiar o ensino na sala de aula. As médias de 

desempenho dos alunos da escola expressariam, então, sua “qualidade” — 

controlada a interferência do nível socioeconômico dos estudantes 

(FREITAS, 2016, p. 143). 

 

Lima (2015) reforça esse entendimento ao dizer que a educação passou a 

importar, da economia e da gestão, novas teorias e metodologias avaliativas, com 

destaque para a gestão da qualidade total e para os processos de garantia da qualidade. 

Para ele, o cenário atual mostra uma “situação que se aproxima de muita avaliação para 

pouca, ou nula, autonomia das escolas” e que indica a dimensão política e ideológica da 

avaliação, “ao desligar-se da realidade e produzir sobre ela uma espécie de máscara, ou 

de névoa, que dificulta a sua apreensão crítica” (LIMA, 2015, p. 1342). 

Vasconcellos (2017) também condena a avaliação da forma como é feita e 

afirma que ela não serve como elemento motivador. Pelo contrário, ela pode levar o 

aluno a focar no desempenho da prova e não no conteúdo que está estudando. “Há um 
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nítido deslocamento: sua atenção não está na apreensão do objeto de conhecimento, mas 

em encontrar uma estratégia de sobrevivência, sendo muito comum a memorização 

mecânica” (VASCONCELLOS, 2017, n.p.). 

  

INDICADORES DE RIO VERDE 

O município de Rio Verde está localizado no interior de Goiás, na região centro-

oeste, a 220 km de distância de Goiânia, capital do estado e a 420 km de Brasília, 

capital do Brasil. Possui uma área de 8.338 km, sendo o quarto município mais 

populoso do estado de Goiás com 217.048 habitantes.  

Rio Verde tem 42 unidades escolares na rede municipal de educação, em 2016 

ano que correspondeu nossa pesquisa, o município atendeu 23.592 estudantes do 1º ao 

9º ano do ensino fundamental. Só no ciclo da alfabetização, do 1° ao 3° ano, 

encontravam-se matriculados/as 8.517 estudantes que respondem por 37% do total de 

discentes matriculados/as e atendidos pela rede de ensino, que conta com mais de 1.200 

professores/as, sendo que no ciclo da alfabetização encontram-se lotados 128 desses/as 

profissionais, número que corresponde a 11% de todos/as os/as profissionais da rede.  

Uma análise dos resultados da avaliação em larga escala de 2013 e 2014, 

comparando-os com os obtidos na edição de 2016, permite a verificação quantitativa 

dos avanços e dos retrocessos nos níveis de alfabetização e letramento em língua 

portuguesa (leitura e escrita) e matemática dos estudantes do 3º ano do ensino 

fundamental em Rio Verde. 

Destaca-se o percentual de 61,16% de alunos e alunas das escolas de Rio Verde 

que figuraram nos níveis 3 e 4 da escala de leitura (adequado e desejável) em 2016, 

mostrando um desempenho 15,89% superior ao do Brasil, 12,38% superior ao do 

Centro-Oeste e 11,41% superior ao de Goiás. 

Na edição de 2014, essas diferenças já haviam aparecido, com Rio Verde 

apresentando 60,71% de proficiência suficiente contra 43,83% do valor nacional, 

47,71% da região e 48,1% do estado. Isso considerando suficientes os níveis 3 e 4.  

Embora uma leitura rápida dos números possa indicar avanço da alfabetização, o 

desempenho de Rio Verde nessas duas edições da ANA não é motivo de comemoração. 

Isso porque, em dois anos, o nível de proficiência suficiente apresentou crescimento 
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inexpressivo, de apenas 0,45 pontos percentuais, ou seja, o quadro se manteve 

praticamente inalterado.  

Em 2016 merece destaque o percentual de 80,74% de alunos/as das escolas de 

Rio Verde que figuraram nos níveis 3 e 4 da escala de escrita (adequado e desejável), 

evidenciando um índice positivo de proficiência suficiente. Esse desempenho foi 

14,59% superior ao do Brasil, 10,27% ao do Centro-Oeste e 11,61% ao de Goiás.  

Na edição de 2014, Rio Verde apresentou 85,89% de proficiência suficiente 

contra 65,54% do valor nacional, 72% da região e 71,84% do estado, superando o 

desempenho dessas três esferas em 20,35%, 13,89% e 14,05% respectivamente.  

Percebe-se que, mesmo tendo registrado valores maiores que os das três outras 

esferas, nas duas edições da ANA, o município de Rio Verde diminuiu em 5,15% a 

proficiência suficiente de seus/as estudantes entre 2014 e 2016, liderando a escala 

descendente do desempenho brasileiro na escrita (redução de 0,39% no índice de 

proficiência) e também do Centro-Oeste (menos 1,53%) e Goiás (menos 2,71%).  

Nesse contexto de queda, infere-se aumento dos percentuais de alunos e alunas 

que  não conseguiram escrever ortograficamente palavras com diferentes estruturas 

silábicas e dar continuidade a uma narrativa, nem articular partes do texto com a 

utilização de conectivos, recursos de substituição lexical e outros articuladores, mesmo 

cometendo erros de pontuação e alguns desvios ortográficos.  

Na matemática, em 2016, 55,96% de alunos/as das escolas de Rio Verde 

figuraram nos níveis 3 e 4 da escala de matemática (adequado e desejável), num 

desempenho 10,43% superior ao do Brasil, 7,18% superior ao do Centro-Oeste e 6,21% 

superior ao de Goiás.  

Na edição de 2014, Rio Verde apresentou 55,75% de proficiência suficiente, 

contra 42,93% do valor nacional (diferença para mais de 12,82%), 46% do Centro-

Oeste (diferença para mais de 9,75%) e 44,79% do percentual de Goiás (superior em 

10,96%). Nota-se que a evolução da proficiência suficiente em matemática foi ínfima 

em Rio Verde: aumento de apenas 0,21%, contra 2,6% no Brasil, 2,09% no Centro-

Oeste e 3,81% em Goiás.  
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CONCLUSÃO 

Uma leitura simples dos dados sobre a proficiência dos alunos de Rio Verde 

(GO) pode induzir ao entendimento que o município tem superioridade qualitativa se 

comparadas as médias municipais com as médias brasileira, de Goiás e da região 

Centro-Oeste. Se os números computados pela avaliação externa forem considerados 

reveladores da qualidade de ensino, poder-se-ia inferir que os alunos do 3
o
 ano do 

ensino fundamental de Rio Verde se saíram bem melhor na prova do que os alunos da 

região e do estado a que pertencem e superaram a média nacional. 

É o caso da leitura, avaliada em 2016. Enquanto o país amargava a média de 

54,73% das crianças nos níveis 1 e 2, a região Centro-Oeste com 51,22% e Goiás com 

50,26% nos mesmos níveis (a criança consegue entender o assunto pelo título, em letras 

grandes e lê cartazes e quadrinhos, por exemplo), Rio Verde apresentava uma média de 

61,16% nos níveis 3 e 4 (a criança localiza informação explícita, situada no meio ou 

final do texto). 

Mas não há indicadores que possam provar que o ensino em Rio Verde tem mais 

qualidade do que no restante do país, o que leva à conclusão de que os números não 

medem o saber em construção, a educação emancipatória, o dia a dia de luta dos 

educadores por uma escola plural e democrática. Avaliações como a ANA são, para 

Vasconcellos (2017) desmotivadoras. Ele defende que, antes de se propor avaliações 

externas à escola, é preciso alterar a “mudança da intencionalidade”. Para o autor, pode-

se fazer mudanças no conteúdo, na forma de avaliar, na metodologia, mas “se não se 

tocar no que é decisivo, o caráter mediador da avaliação ― intervir na realidade, a fim 

de transformar, se não houver um reenfoque da própria intencionalidade da avaliação, 

de pouco adiantará” (VASCONCELLOS, 2017, n.p.). 

Para Freitas (2016), esse tipo de avaliação serve para responsabilizar a escola 

(em caso de notas baixos), reforçando o conceito de que nota alta significa qualidade no 

ensino. O autor afirma que “no caso brasileiro, chega-se ao paradoxo de considerar que 

nota mais alta em apenas duas das disciplinas da escola (português e matemática — 

quando muito ciências) define o que se entende por “boa educação” (FREITAS, 2016, 

p. 144).  
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O que se pode concluir é que essa lógica avaliativa está relacionada com a lógica 

da escola capitalista, que se preocupa apenas em formar mão de obra qualificada para o 

mercado de trabalho, deixando em segundo plano o desenvolvimento pleno dos 

estudantes. Para o neoliberalismo, não é necessário formar alunos pensantes, críticos, 

que questionam a lógica vigente; pelo contrário, interessam alunos passivos, seguidores 

das regras impostas. 
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Resumo 
O referido trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa qualitativa de Mestrado 

concluída no ano de 2017. Cujo foco principal de análise foi compreender como os 

Manuais do Professor (MP) da coleção didática de História Projeto Buriti – História, 

(THAHIRA, 2011) orientam os docentes a trabalhar a Educação em Direitos Humanos 

(EDH) com crianças e adolescentes. A referida coleção foi aprovada pelo Programa 

Nacional do Livro Didático de História – PNLD para o ano de 2013. Esta pesquisa 

partiu do princípio de que há diferentes concepções sobre os Direitos Humanos, dentre 

elas, universalista, relativista cultural e intercultural, defendidas por Santos (2013) e 

Candau (2008-2012), nesta perspectiva, focamos em interpretar qual delas permeava os 

MP desta coleção. Por meio da análise textual discursiva (MORAES, 2002) foi possível 

apontar que esta coleção abordou a temática da EDH por meio da seção O mundo que 

queremos e do tópico Educação em valores. Neste recorte, encontramos fragmentos que 

se referiam ao direito à cultura, que está previsto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA (BRASIL, 1990) e a partir das unidades de análise, ou seja, 

palavras-chave evocadas pelo aplicativo Tagul Word Cloud Art, cruzamos os dados 

obtidos e refletimos a cerca do Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3  

(BRASIL, 2010c) e Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - PNEDH 

(BRASIL, 2007), que são documentos que embasam as políticas públicas de DH no 

Brasil. Entre as análises, compreendemos que a coleção Projeto Buriti – História 

aborda de forma sistemática uma concepção universalista de DH e apresenta de forma 

tímida a EDH aos professores. 

 

Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos; ECA; PNLD/História. 

 

O presente trabalho faz parte de uma pesquisa documental realizada no Mestrado 

em Educação do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), concluída no ano de 2017. O principal 
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objetivo desta pesquisa foi compreender como os Manuais do Professor (MP) dos 

Livros Didáticos (LD) de História orientam os docentes em relação ao trabalho com a 

Educação em Direitos Humanos (EDH) em interface com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA).  

Esta pesquisa adotou como objeto de análise os MP para o Ensino Fundamental 

I
1
 da coleção didática Projeto Buriti – História (THAHIRA, 2011). De acordo com o 

Guia do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para a área de História 

(BRASIL, 2012), dentre as trinta e cinco obras didáticas aprovadas, esta foi a coleção 

mais adotada em todo o Brasil pelo período de 2013 a 2015 nas escolas públicas. Ao 

todo, foram distribuídos 22% do total de Livros Didáticos (LD) somente desta coleção 

em todo país, por isso, a justificativa do nosso recorte.  

A constituição desta pesquisa baseou-se no Programa Nacional de Direitos 

Humanos – PNDH-3
2
 (BRASIL, 2010c) e Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos - PNEDH (BRASIL, 2007), que são documentos que embasam as políticas 

públicas em Direitos Humanos (DH) no Brasil; nas discussões teóricas de Santos 

(2013), Candau (2008-2012), Chauí (1989-2013), referentes às concepções e discursos 

sobre os DH. Esta investigação partiu da compreensão que há diferentes concepções de 

DH que circulam socialmente na contemporaneidade, portanto, nosso objetivo foi 

compreender e analisar como estas concepções foram inseridas no MP. 

A partir dos direitos estabelecidos no ECA, realizamos uma análise textual 

discursiva dos MP da coleção Projeto Buriti – História (THAHIRA, 2011). A análise 

textual discursiva busca a compreensão dos fenômenos. De acordo com Moraes (2002), 

a intenção da investigação por meio dessa metodologia é compreender e não testar 

hipóteses ou comprová-las ao final da pesquisa. Ela é uma metodologia alternativa entre 

duas concepções de análises textuais (análise de conteúdo e análise de discurso), que se 

                                                           
1
 Foram analisados os MP da coleção didática de História apenas de 2º ao 5º ano, pois, nesse período, não 

havia livros didáticos de História destinados para o 1º ano por não serem livros consumíveis. 
2
 O PNDH-3 é o Terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, instituído pelo Decreto nº 7.037, de 

21 de dezembro de 2009, e atualizado pelo Decreto nº 7.177, de 12 de maio de 2010. Nesse sentido, 

houve duas versões anteriores, o PNDH-1 (1996) e o PNDH-2 (2002), que foram elaborados durante o 

Governo FHC. 
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caracteriza por distanciar-se da análise de conteúdo e aproximar-se de alguns elementos 

da análise de discurso, ou seja, ela mantem um equilíbrio entre as duas concepções.  

Há um processo metódico para realizar a análise textual discursiva em três 

etapas: desmontagem dos textos ou unitarização; estabelecimento de relações ou 

categorização; e nova compreensão. Na desmontagem dos textos, ou no processo de 

unitarização, examina-se o texto de forma detalhada, para em seguida estabelecer 

unidades de análise ou unidades de sentidos e significados que caracterizem 

particularidades do fenômeno que será investigado. Para a desconstrução do corpus 

documental da pesquisa em unidades de análise foi feita com o auxílio do aplicativo 

disponível no site Tagul Word Cloud Art
3
, para construir nuvens com as palavras mais 

evocadas na seção "O mundo que queremos" e no tópico "Educação em valores", dos 

quatro volumes da coleção Projeto Buriti História.  

Nossas unidades de análise foram estabelecidas e agrupadas em categorias 

definidas à priori (TORRES et al, 2008), a partir dos cinco direitos infanto-juvenis 

estabelecidos no ECA: Do direito à vida e à saúde; Do direito à liberdade, ao respeito e 

à dignidade; Do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer; Do direito à 

profissionalização e à proteção no trabalho; Do direito à convivência familiar e 

comunitária. Para este trabalho, recortamos apenas o direito à cultura. 

Nesse sentido, no primeiro tópico discutimos sobre as concepções de DH 

estabelecidas por Santos (2013): universalista, relativista cultural e intercultural. Em 

seguida, como o Direito à cultura estabelecido pelo ECA foi desenvolvido para orientar 

os professores em relação à EDH disponível na seção O mundo que queremos e no 

                                                           
3
 AplicativoTagul Word Cloud Art. Disponível em:<https://tagul.com/.>. Acesso em: 28 Ago. 2017. 

3
 No dia 03 de Maio de 2011, a ONU por meio da política de direitos humanos da Alemanha, lançou uma 

campanha para escolher um logotipo dos direitos humanos. Pessoas de mundo todo puderam participar 

desse concurso. Foram mais de 15.375 propostas de 190 países. Desse montante, 100 propostas foram 

mais cotadas, e um júri internacional composto por defensores dos direitos humanos (Navi Pillay e 5 

vencedores do Nobel da Paz - Aung San Suu Kyi, Shirin Ebadi, Muhammad Yunus, Mikhail Gorbachev e 

Jimmy Carter), selecionou as 10 melhores propostas, que foram dispostas virtualmente para a comunidade 

votar. Assim, em 23 de setembro de 2011, em Nova York, o logotipo mais votado foi elaborado pelo 

sérvio Predrag Stakic e combina a silhueta de uma mão com a de um pássaro.O vencedor recebeu 5.000 

euros, enquanto o 2º e o 3º lugares ganharam 3.000 e 1.000 euros. O Ministro das Relações Exteriores, 

Frank-Walter Steinmeier apresentou o logotipo de Direitos Humanos que pode ser usado gratuitamente. 

Disponível em: <http://www.humanrightslogo.net/pt/o-concurso>. Acesso em: 03 de Out. 2017. 

https://tagul.com/
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tópico Educação em valores da coleção didática Projeto Buriti – História (THAHIRA, 

2011). 

 

As concepções hegemônicas e contra-hegemônicas de Direitos Humanos 

De acordo com Santos (2013), o discurso hegemônico de DH está dividido entre 

o universalismo e o relativismo intercultural ortodoxo. A concepção hegemônica e 

universal de DH está estabelecida no discurso de igualdade e universalidade de direitos 

para todos e todas. Este discurso incita uma ideia de democracia construída de forma 

politizada, estabelecida em documentos e legislações, ou seja, seria reduzir os DH a 

uma questão jurídica, de responsabilidade dos Estados Nação. Na concepção 

hegemônica de DH, mesmo em regimes democráticos, o discurso universal de 

dignidade humana é apropriado para legitimar ações, ou seja, para sustentar a concepção 

de direitos e deveres individuais que não se opõe à propriedade privada e a desigualdade 

social. 

A hegemonia de DH está pautada no multiculturalismo liberal
4
 que acentua as 

representações de individualidade e tem provocado mais opressão do que emancipação 

e libertação. Por exemplo, segundo Santos (2013, p.49) o discurso liberal de dignidade 

humana tem sido usado para justificar "o neocolonialismo, o colonialismo interno, 

racismo, trabalho análogo ao trabalho escravo, xenofobia17, islamofobia18, políticas 

migratórias repressivas19, etc." (SANTOS, 2013, p. 49).  

Para o autor supracitado, Para Santos (2013), devemos questionar se esta 

concepção hegemônica e universal de DH é eficaz para a luta dos excluídos, explorados 

e discriminados, ou se o discurso dos DH legitima ainda mais a opressão desses grupos 

sociais. Assim, o autor propõe que repensemos os DH a partir da concepção contra 

hegemônica: 

A busca de uma concepção contra hegemônica dos direitos humanos deve 

começar por uma hermenêutica de suspeita em relação aos direitos humanos 

tal como são convencionalmente entendidos, isto é, em relação às concepções 

                                                           
4
 Mclaren (2000, p.123) denomina de multiculturalismo liberal. O autor adverte que o multiculturalismo 

liberal torna visíveis as diferentes culturas, mas camufla as desigualdades e conflitos de raça, gênero, 

classe, no sentido de construir uma "cultura da paz" entre elas. 
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dos direitos humanos mais diretamente vinculadas à sua matriz liberal e 

ocidental. (SANTOS, 2013, p. 43). 

Dessa forma, como a regulamentação dos DH tem suas raízes na modernidade 

ocidental, é preciso questionar esta concepção liberal e hegemônica, que consiste na 

garantia das liberdades fundamentais. O foco desta concepção é conceber os DH de 

forma individualista, que privilegia somente os direitos civis e políticos, 

desconsiderando os direitos coletivos conquistados ou reivindicados pelos movimentos 

sociais.  

Para os relativistas culturais, o que determina os DH e os direitos fundamentais 

é a cultura. Dentre os relativistas culturais é possível dizer que há uma concepção 

relativista ortodoxa forte cuja compreensão é de que somente a cultura pode definir e 

determinar os DH. E um relativismo mais brando, no qual a cultura pode ser um 

parâmetro importante para se definir os valores morais, bem como os direitos de 

determinada sociedade. Conforme Canivez (1991), a pluralidade de culturas impõe 

limites aos DH universais visto que 

nenhum critério objetivo permite afirmar que uma [cultura] é superior à 

outra. No que se refere aos direitos humanos, decorrem daí duas 

consequências. De um lado, pode-se afirmar que esses direitos definem 

uma cultura ocidental, o que significa que não podem ser invocados para 

criticar certos aspectos de culturas asiáticas, africanas, etc. De outro, pode-

se mostrar que toda prática (costume, rito, etc.) por mais chocante que 

pareça aos olhos de um europeu, justifica-se no interior de uma cultura que 

tem a coerência. As duas afirmações se completam assim: a rejeição do 

etnocentrismo impede o julgamento; a compreensão do universo cultural 

em questão impõe que se aceite. (CANIVEZ, 1991 p. 95). 

O argumento relativista de DH, apesar de incitar tolerância e respeito à 

diversidade cultural, se torna controverso, na medida em que ele sugere que um costume 

cultural considerado cruel e violento por outras culturas seja aceito e não possa ser 

julgado como desrespeito à dignidade humana. Por exemplo, na concepção relativista, a 

mutilação feminina nos países orientais, africanos e parte dos Estados Unidos da 

América e Europa, não seriam consideradas práticas violentas de desrespeito aos DH. 

Nesse propósito, é preciso dialogar e problematizar a violência a partir das diferenças e 

da produção cultural que acompanha o sujeito.  
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Tal como afirma Candau (2008, p.46), na matriz da modernidade, as concepções 

dominantes se baseiam na perspectiva liberal que concebem as interações socioculturais 

de forma superficial "sem enfrentar a temática das relações de poder que as 

perpassam.". Nesse sentido, a igualdade de DH e a tolerância marcada pela globalização 

se tornam excludentes a partir da pretensão monocultural. 

Além desta oposição entre a concepção universalista e relativista dos DH, há a 

concepção intercultural de DH. Candau (2008) e Santos (2013) defendem uma 

concepção contra-hegemônica de interculturalidade para a EDH baseada em um novo 

contexto marcado pela globalização e diversidade cultural, as reinvindicações dos 

movimentos sociais questionam, desmistificam o discurso dominante sobre o 

universalismo da dignidade humana, segundo o qual todos os cidadãos são sujeitos de 

direitos. 

Vale destacar que o discurso hegemônico que Santos (2013, p. 122) nomeia 

como fascismo social, é aquele que reprime os que ousam questionar a maneira como os 

DH são normalizados e utilizados, compreende novas formas de autoritarismo ao 

ignorar muitas práticas de violação aos DH em nome do desenvolvimento econômico de 

regiões pobres do Planeta, sob tutela de potências emergentes. 

A partir destas distintas concepções de DH, realizamos uma análise textual 

discursiva detalhada dos fragmentos de texto referente ao Direito à cultura no MP e do 

LA da coleção didática Projeto Buriti – História (THAHIRA, 2011) a partir das 

palavras mais evocadas no aplicativo Tagul Word Cloud Art: Cultura; Culturais; 

Cultural; Quilombola; Indígena. 

 

A Educação em Direitos Humanos e o direito à cultura  

Ao analisar a presença da EDH nos MP das coleções didáticas, por meio dos 

conteúdos que se referem, direta ou indiretamente ao ECA, encontramos fragmentos de 

textos no MP e no Livro do Aluno (LA) da coleção Projeto Buriti – História 

(THAHIRA, 2011) que se referiam ao direito à cultura em que as crianças e 

adolescentes estão resguardados pelo Estatuto e nos desdobramos em analisá-los a partir 

das diferentes concepções e discursos de DH. 
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No primeiro parágrafo do artigo duzentos e dezesseis da Constituição Federal 

(BRASIL, 1998) está previsto que "o Estado protegerá as manifestações das culturas 

populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional." (BRASIL, 1988, p.107). 

Assim como na Constituição, o PNDH-3 (BRASIL, 2010c, p. 114-15), no 

objetivo estratégico II, "Proteção e promoção da diversidade das expressões culturais 

como Direito Humano", estabelece que é necessário "promover ações de afirmação do 

direito à diversidade das expressões culturais, garantindo igual dignidade e respeito por 

todas as culturas". 

O ECA, no artigo cinquenta e oito, também regulamenta que "no processo 

educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do 

contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a esses a liberdade de criação 

e o acesso às fontes de cultura." (BRASIL, 2014, p.34)  

A coleção Projeto Buriti – História (THAHIRA, 2011) promove a diversidade 

das expressões culturais como Direito humano em passagens que relacionam diferentes 

manifestações culturais do Brasil no passado e no presente (festas, hábitos alimentares) 

com aspectos culturais da localidade em que o estudante mora. 

No volume destinado aos quintos anos, na unidade quatro, "Início do Brasil 

Independente", o texto "As festas no tempo do império" aborda as festas cívicas, 

privadas e populares deste período de nossa história e é relacionado no MP ao tópico 

"Educação em valores". 

Em relação às festas cívicas, o texto afirma que: 

A primeira festa cívica do Brasil após a independência foi a festa de 

aclamação de D. Pedro I. Com essa festa, a população reconheceu que D. 

Pedro I era o imperador. A coroação de D. Pedro I aconteceu na Capela 

imperial, na cidade do Rio de Janeiro. Dela só puderam participar pessoas 

ricas, políticos e membros da Igreja Católica. (THAHIRA, 2011, LA, v.4, p. 

54). 

As festas privadas são relacionadas com as danças populares existentes hoje:   

As festas privadas aconteciam nas casas, nos palacetes ou no palácio 

imperial. Nem todas as festas privadas eram festas de pessoas mais ricas. 

Algumas danças praticadas em salões de palácios se transformaram em 
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danças populares. É o caso da quadrilha, a dança das festas juninas. Os 

movimentos coreografados eram comandados por mestres franceses nos 

salões do palácio imperial. Os movimentos foram adaptados pela população e 

se transformaram nos famosos "caminho da roça" e "trocar de damas". 

(THAHIRA, 2011, LA, v.4, p. 54). 

E por fim, o texto caracteriza as festas populares do período do Império: 

As festas populares aconteciam nas ruas ou em praças públicas. Na festa do 

Divino, uma manifestação católica que durava duas semanas, as pessoas 

caminhavam em procissões seguindo uma bandeira que representava o 

Espírito Santo e depois iam para o Campo de Santana. Outra festa popular era 

o batuque dos pretos. Durante o dia de Santa Ana, negros escravizados e 

homens livres batucavam e dançavam em rodas. (THAHIRA, 2011, LA, v.4, 

p. 54 tópico Educação em valores). 

Como orientação para o professor trabalhar esse texto com seus alunos, o MP 

sugere uma atividade interdisciplinar para valorizar as festas e manifestações culturais 

da localidade em que a escola se situa: 

É importante valorizar as manifestações culturais, em especial as que 

ocorrem na localidade ou na região onde a escola se situa. Promova uma 

apresentação de dança ou de festa típica organizada pelos alunos, 

estabelecendo uma atividade interdisciplinar com Educação Física e Arte. O 

contato com diferentes expressões culturais favorece o respeito às diferenças 

e o desenvolvimento da sociabilidade e da criatividade. (THAHIRA, 2011, 

MP, v.4, p. 48 tópico Educação em valores). 

Por meio desta orientação, o MP se aproxima do que foi estabelecido no artigo 

cinquenta e oito do ECA, possibilitando, no espaço escolar, o contato das crianças e 

adolescentes com diferentes fontes de cultura. 

 No segundo volume da coleção, destinado às crianças do terceiro ano do ensino 

fundamental, a seção "O mundo que queremos" aborda a diversidade cultural do Brasil 

por meio da variedade de nossa gastronomia, que se formou a partir do encontro das 

culturas: indígena; portuguesa; africana; italiana; alemã; japonesa, entre outras.  

 O texto impresso no LA, em seus primeiros parágrafos, narra que os 

portugueses, ao chegarem no litoral brasileiro, perceberam que os indígenas tinham 

maneiras diferentes de preparar os alimentos:  

Para cozinhar os alimentos, os indígenas usavam diferentes técnicas. Usavam 

um buraco no chão aquecido com brasas para assar alimentos. Colocavam o 
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alimento em um pote, enterravam e faziam uma fogueira sobre ele. 

Envolviam os alimentos em folhas de palmeira e colocavam cinzas quentes 

sobre elas. Assavam os alimentos diretamente sobre as brasas. (THAHIRA, 

2011, LA, v.2, p.48 Seção O mundo que queremos). 

Como orientação ao professor, o MP sugere que o mesmo destaque para os 

alunos que "os hábitos alimentares dos indígenas e as técnicas de preparo dos alimentos 

que utilizavam não desapareceram após a chegada dos portugueses. Muitos povos 

indígenas mantiveram esses costumes e praticam-nos no presente." (THAHIRA, 2011, 

LA v.2, p.48 – Seção O mundo que queremos). Além disso, na parte do MP que contem 

orientações mais específicas para o professor, esse texto do LA é relacionado à 

"Educação em valores" que explica por que nossa diversidade cultural pode ser 

entendida por meio da alimentação que também permite a compreensão sobre como 

diferentes povos contribuíram para a formação de nossa identidade e por isso devem ser 

respeitados e valorizados: 

A alimentação é um tema que permite ao professor explorar com os alunos, a 

diversidade da cultura indígena no Brasil. Por meio da identificação de 

alimentos, hábitos, práticas alimentares de diferentes povos no passado e no 

presente, destaque a influência do meio ambiente, dos costumes e da história 

na criação de pratos, hábitos alimentares do nosso cotidiano. Câmara 

Cascudo, em seu livro História da alimentação no Brasil, discorre sobre a 

importância do fogo como elemento indispensável à culinária indígena. Com 

esse conhecimento, os alunos passam a conhecer as contribuições desses 

povos na formação de nossa identidade, respeitando-as e valorizando-as. 

(THAHIRA, 2011, MP, v.2, p. 43, Tópico Educação em valores). 

O texto do LA ainda registra como outros povos deixaram marcas de sua cultura 

em nossa culinária:  

...alguns alimentos e temperos presentes no nosso dia a dia vieram da África. 

Por exemplo, o inhame, a abóbora, o quiabo, o dendê e vários tipos de 

pimenta eram muito utilizados pelos africanos. Esses alimentos passaram a 

fazer parte da alimentação brasileira. [...] Cerca de 190 anos atrás, 

começaram a vir para o Brasil pessoas de várias partes do mundo. Elas 

trouxeram hábitos e alimentos que se misturaram aos que já existiam aqui. 

Por exemplo, pratos feitos com massas passaram a ser muito consumidos no 

Brasil graças aos italianos. Com os alemães veio o gosto pelos embutidos, 

como a salsicha e a linguiça. Os japoneses trouxeram o sushi, o sashimi, o 

temaki, etc. (THAHIRA, 2011, LA, v.2, p.50-51, Seção O mundo que 

queremos). 
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Enfim, esse texto do LA bem como as orientações ao professor que o 

acompanham, incentiva o professor a valorizar a diversidade cultural do Brasil. No 

entanto, a autora fala da mistura ou permanência de hábitos de diferentes culturas, sem 

considerar as desigualdades de condições para cada uma delas se manter, devido ao 

domínio de uma cultura sobre outra. Assim, o MP forma o professor conforme uma 

visão harmônica de miscigenação que não considera conflitos e resistências que 

permearam e ainda permeiam os encontros e desencontros entre as várias etnias que 

compõem o povo brasileiro. A coleção efetiva, assim, o ensino da cultura de paz entre 

os povos, defendido em documentos internacionais de DH que, em nome do direito 

universal do respeito à diferença, tornam intocáveis relações de dominação e exploração 

que acompanharam e ainda acompanham a hibridização cultural. 

O direito à cultura, com base na cultura da paz, também aparece na unidade três 

do LA do terceiro ano, em outra atividade da Seção O mundo que queremos. Para 

propiciar o estudo dos "vestígios deixados pelos seres humanos", ressalta-se o papel dos 

Museus para preservar esses vestígios, e como exemplo o Museu Afrobrasil é destacado 

como patrimônio histórico e cultural: 

Um museu muito importante para conhecer a história do Brasil é o Museu 

Afro Brasil, que fica na cidade de São Paulo. Esse museu mostra um pouco 

da história e da cultura dos povos que foram trazidos da África. Nele, 

podemos ver mapas, fotografias, pinturas e esculturas. Muitas imagens 

mostram como viviam os africanos trazidos como escravos para o Brasil há 

mais de duzentos anos. Há também muitas máscaras feitas por diversos povos 

africanos. (THAHIRA, 2011, LA, v.2, p. 44 seção O mundo que queremos). 

Em seguida, para a compreensão desse texto, são sugeridas algumas atividades, 

das quais destacamos a que Thahira (2011) orienta que os alunos reflitam 

acompanhados da chave de correção registrada na reprodução do LA que compõe o MP: 

3) Por que o Museu Afro Brasil é um importante espaço para conhecermos a 

história do Brasil? (THAHIRA, 2011, LA, v.2, p. 45 seção O mundo que 

queremos). Resposta: Porque o Museu Afro Brasil guarda em seu acervo 

peças relacionadas à história e à cultura dos povos africanos quando estavam 

na África e também quando passaram a viver no Brasil como cativos. Espera-

se que os alunos reconheçam a importância dos africanos e seus descendentes 

na constituição da identidade brasileira.(THAHIRA, 2011, LA, v.2, p. 45 

seção O mundo que queremos). 
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Apesar do foco principal desta seção não ser a abordagem da cultura africana, 

mas sim da importância do museu como lugar de preservação de memória, vale destacar 

que mais uma vez a coleção procura dar visibilidade para outras culturas além da cultura 

europeia e ocidental, banalizando a violência da escravidão. Apesar de trazidos como 

cativos para o Brasil, o que importa é que sua cultura foi preservada no Museu, 

possibilitando que as crianças a reconheçam e respeitem. Esse é mais um exemplo de 

como a coleção Projeto Buriti – História (THAHIRA, 2011) aproxima-se do 

multiculturalismo liberal que acompanha a concepção hegemônica universal de DH.  

Para o direito à cultura como promoção da EDH compreendemos que o MP da 

coleção Projeto Buriti: História aborda uma concepção universal de DH. Thahira 

(2011) insere a valorização da cultura local dos alunos como tema a ser tratado nos 

textos da coleção a partir das celebrações culturais, no entanto, ela apresenta ao 

professor apenas o respeito às manifestações culturais em uma concepção de igualdade. 

Nesta mesma direção, para os temas da alimentação e da cultura africana no museu 

Afro-Brasil, o manual reporta a hibridização cultural sem considerar os conflitos e trata 

de forma harmônica o processo desta miscigenação das distintas culturas. 

O MP trata a hibridização cultural sem considerar o processo histórico 

conflituoso em que ocorreram estas mudanças nos hábitos de higiene. Há uma visão 

romântica do contato entre diferentes culturas que aproxima a concepção da coleção da 

abordagem dos documentos internacionais de DH que defendem o ensino da cultura de 

paz entre os povos:  

A cultura de paz está intrinsecamente relacionada à prevenção e à resolução 

não violenta dos conflitos. É uma cultura baseada em tolerância e 

solidariedade, uma cultura que respeita todos os direitos individuais, que 

assegura e sustenta a liberdade de opinião e que se empenha em prevenir 

conflitos, resolvendo-os em suas fontes, que englobam novas ameaças não 

militares para a paz e para a segurança, como a exclusão, a pobreza extrema e 

a degradaçãoambiental. A cultura de paz procura resolver os problemas por 

meio do diálogo, da negociação e da mediação, de forma a tornar a guerra e a 

violência inviáveis. [...]A educação voltada para a cultura de paz inclui a 

promoção da compreensão, da tolerância, da solidariedade e do respeito às 

identidades nacionais, raciais, religiosas, por gênero e geração, entre outras, 

enfatizando a importância da diversidade cultural.  (UNESCO, 2010, p. 11-

13). 



 

616 

 

Esta educação para a cultura de paz relaciona-se com o sentido da palavra 

tolerância "pronunciada diariamente pelos tecnocratas das democracias ocidentais" 

(SKILIAR, 2004, p. 82), que  

 ...tem um tom em excesso eufemístico. A tolerância surge como uma palavra 

branda, frágil, leviana que muitas vezes nos exime de assumirmos posições e 

de nos responsabilizarmos por elas [...] de fato, quanto mais fragmentada se 

apresenta a vida social, mais ressoa o discurso da tolerância e mais se 

"toleram", portanto, formas desumanas de vida... (SKILIAR, 2004, p. 80)  

Este sentido de tolerância faz-se presente na valorização do fato dos portugueses 

terem se adaptado ao hábito dos indígenas de tomar banho diariamente, suavizando a 

violência dos primeiros sobre os últimos. Nesse sentido, mais uma vez, observa-se a 

concepção universalista de DH na coleção que promove a cultura da paz defendida pela 

ONU
5
, a qual nos faz acreditar no convívio harmonioso entre diferentes etnias e, 

perversamente, silencia as relações de dominação e exploração que também 

constituíram e constituem o processo histórico do Brasil, desmobilizando a participação 

em movimentos sociais que lutam contra a permanência das mesmas.  

 

Considerações finais  

O MP da coleção Projeto Buriti: História apesar de quase não abordar 

explicitamente a EDH, nas orientações ao professor, o faz por meio de temáticas 

transversais nas seções "O mundo que queremos" e tópicos da "Educação em valores". 

Na análise destas orientações relacionamos diversos fragmentos da coleção com trechos 

de documentos que regulamentam internacional e nacionalmente os Direitos Humanos - 

DUDH, PNDH-3, PNEDH, ECA, mas na coleção isto quase não é feito, o que pouco 

contribui para que o professor conheça esses documentos e compreenda a relação entre 

as temáticas abordadas, as regulamentações dos DH e as pesquisas e reflexões teóricas 

sobre as mesmas.  

                                                           
5
 ONU – Organização das Nações Unidas. Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de 

Paz.  Resolução aprovada por Assembleia Geral em 06 de outubro de 1999, nº 53/243. Disponível em << 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/774/46/PDF/N9977446.pdf?OpenElement>> . 

Acesso em 09 jul. 2017.  
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A maior parte das orientações ao professor se refere a dinâmicas que ele pode 

desenvolver para trabalhar o conteúdo do livro do aluno ou a chaves de correção das 

questões de compreensão propostas no LA, as quais são mera reprodução dos textos 

impressos no mesmo. Raras são às vezes em que o MP sugere textos complementares 

que possibilitam ao professor aprofundar seus conhecimentos sobre a temática abordada 

no LA que possibilita a EDH. Desta forma, as orientações do MP são apresentadas 

como verdades absolutas sem formar o professor em relação às diferentes concepções 

sobre os DH.  

Os textos, atividades e orientações ao professor que permitem, mesmo que 

indiretamente, abordar os direitos fundamentais previstos no ECA, em sua grande 

maioria, se aproximam da concepção hegemônica universal dos DH que se baseia na 

regulamentação jurídica dos DH, na cidadania política, nos direitos individuais e no 

multiculturalismo liberal que ensina a cultura da paz e a tolerância. Esta coleção permite 

o silenciamento das desigualdades, ignorando movimentos sociais que reivindicam 

direitos coletivos para grupos historicamente excluídos, prejudicando o diálogo 

intercultural. Isto se efetiva quando a coleção aborda a diversidade cultural do Brasil 

como resultado do encontro de diferentes povos que somaram seus hábitos de higiene, 

alimentares, suas manifestações culturais e memórias por meio de um processo 

harmonioso, pacífico e sem conflitos. 
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Resumo 

Este artigo cujo tema é as potencialidades das tecnologias digitais de informação e 

comunicação - na formação histórica e na educação patrimonial com foco nos anos 

iniciais do ensino fundamental, é fruto de uma pesquisa desenvolvida em 2016 numa 

escola pública municipal da cidade de Uberlândia-Minas Gerais. A justificativa da 

escolha do tema em questão se deu pelo fato de que o uso das tecnologias digitais de 

informação e comunicação tem se disseminado por meio de uma grande rede mundial 

de computadores que transforma o processo de ensino e aprendizagem. Além disso, 

buscamos, por meio das TDICs, desenvolver a construção de conhecimentos acerca da 

relação entre memória, patrimônio cultural e ensino e aprendizagem de História.  Essa 

pesquisa teve como base metodológica a pesquisa-ação, pois a mesma favorece a 

produção colaborativa de conhecimento e a formação docente continuada. Ela 

possibilitou uma reflexão crítica das práticas pedagógicas no ensino de História nos 

anos iniciais do ensino fundamental, além de potencializar o uso do laboratório de 

informática e, ainda e mais importante, é que esta contribuiu para a inclusão digital das 

professoras envolvidas no processo e a sensibilização para a importância da memória e 

da História na construção de nossa identidade e cidadania.  

 

Palavras chave: Ensino de História; TDICs;  Código QR. 

 

Introdução 

                                                           
6
 Trabalho  derivado de TCC defendido no Curso de Pedagogia- FACED – UFU em 2017. Pesquisa 

vinculada ao Grupo de Pesquisa em ensino de História e Geografia"  da Linha de Pesquisa "Saberes e 

Práticas Educativas" do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) - Mestrado e Doutorado,  da 

Faculdade de Educação da UFU - Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil.  A  

monografia está disponível em <https://jovensmidiashistoria.blogspot.com/2018/11/convite-para-leitura-

trabalho-de.html>. 

 

mailto:nlopesdefreitas90@gmail.com
mailto:alexia@ufu.br
https://jovensmidiashistoria.blogspot.com/2018/11/convite-para-leitura-trabalho-de.html
https://jovensmidiashistoria.blogspot.com/2018/11/convite-para-leitura-trabalho-de.html
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As políticas públicas de inserção de tecnologias nas escolas de nosso país têm 

procurado atender a demandas políticas, econômicas, sociais e culturais, favorecendo 

tanto a formação para o trabalho  quanto  à inclusão digital e cidadania. Entretanto o uso 

disseminado das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) na 

sociedade nem sempre é acompanhado  nas escolas, apesar  da proliferação de discursos 

que  consideram o mesmo  uma condição de desenvolvimento, inclusão e forma de 

superar dificuldades de ensino e aprendizagem (FANTIN, 2012). 

Há dificuldades de concretização disto nas escolas, por vários motivos: a frágil 

formação da maioria dos professores para incluir as TDICs no processo educacional que 

acarreta o pouco uso dos laboratórios de informática; equipamentos que estragam ou 

ficam obsoletos, que não recebem manutenção adequada ou atualização de seus 

softwares e rede de internet de baixa velocidade e que não suporta a conexão simultânea 

de muitos usuários.  

Diante desse cenário, a pesquisa aqui apresentada  buscou mobilizar professoras 

dos anos iniciais para refletir sobre as possibilidades de incluir as TDICs, especialmente 

as digitais, no planejamento de suas aulas de história potencializando o  uso dos 

laboratórios de Informática nas escolas públicas,  muitos dos quais  são equipados pelo 

Programa Nacional de tecnologia Educacional (PROINFO), e contribuindo para a 

inclusão digital de estudantes e professores.   

Se por um lado temos a presença da  tecnologia digital emergindo, mesmo que 

com dificuldade,  no contexto escolar, por outro lado, a memória histórica e o  

patrimônio cultural  estão  sendo esquecidas ou menos trabalhados com as crianças no 

dia a dia, dentro e fora da escola. Segundo Funari e Pelegrini (2006), as necessidades 

geradas pelo crescimento industrial ao longo dos séculos XIX e XX, legitimam as 

reformas urbanas e consequentemente o aumento das demolições nas áreas históricas, o 

que de forma geral leva a alienação das crianças em relação aos bens históricos, uma 

vez que sua existência fica apenas na memória dos mais velhos, nem sempre 

valorizados.  

Nesse sentido, procuramos articular duas questões: a modernização simbolizada 

pela tecnologia, e a história, por meio das memórias e patrimônios que possibilitam sua 
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escrita e seu ensino. Para isto, desenvolvemos uma pesquisa-ação com objetivo 

principal de trabalhar, junto às professoras e estudantes dos anos iniciais do ensino 

fundamental de uma escola pública de Uberlândia, as potencialidades das TDICs na 

formação histórica e na educação patrimonial, contribuindo para a preservação, 

valorização, e compartilhamento de memórias culturais e patrimoniais de nossa cidade 

por meio das mídias digitais, e para a inclusão crítica e autônoma na cultura digital. 

Seus objetivos específicos foram inserir as TDICs no processo de alfabetização e 

educação histórica das crianças, afim de que elas explorem esses recursos tecnológicos 

para fortalecer suas relações com as heranças patrimoniais e históricas de nossa cidade. 

Também, buscamos contribuir com a formação docente acerca do uso das TDICs no 

processo de ensino e aprendizagem, especialmente nas aulas de História.  

Nesse sentido, foi construído coletivamente com professoras de duas turmas do 

4º ano de uma escola municipal, sites, com linguagem audiovisual e escrita, para a 

socialização de fontes históricas da cidade e memórias levantadas por elas junto à 

familiares e conhecidos, relacionando-as com os patrimônios culturais da cidade. 

Também foram criados códigos QR para cada um destes sites, os quais compuseram um 

jogo que possibilitou o compartilhamento das memórias coletadas e organizadas pelas 

professoras, junto às crianças. 

A memória e  o patrimônio cultural de Uberlândia: movimentos de 

preservação online e offline 

Quando toda a sociedade participa da preservação  de suas memórias e do 

patrimônio cultural, ela se torna forte perante as outras sociedades. No entanto, a 

aceleração crescente do ritmo de transformação das cidades  tende a destruir os 

patrimônios para dar lugar a prédios modernos e cada vez mais sofisticados. Assim, 

precisamos inserir a questão da educação patrimonial nas escolas como meio de 

contribuir com a   constituição de atores sociais que valorizam o passado para 

compreender seu presente e pensar seu agir social.  

Em Uberlândia, a presevação do patrimônio quase nunca  foi algo privilegiado 

nas propostas políticas de seus governantes, uma vez que a cidade carrega em sua 

identidade  o lema do progresso.  Quanto a isso Rizzoto e Brito (2009, p.38) ressaltam 
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que as elites dirigentes do período de 1888, época da emacipação de Uberlândia,  

prezavam por uma cidade moderna e guiada para o futuro , e portanto, pouco se 

preocupavam  com a preservação da memória histórica e cultural local. 

Com esse pensamento perdemos patrimônios importantes que contam a história 

da cidade, como a casa dos Migliorini construída em  1950, inventariada pelo Conselho 

Municipal do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Cultural de Uberlândia - 

Conphac, como um exemplar da arquitetura moderna, mas demolida às presas por seus 

herdeiros,  nos anos 2000, para dar lugar a uma galeria de lojas e restaurantes. Outro 

exemplo é a recente demolição do último cinema de rua de Uberlândia, o Cine It, que 

teve o mesmo fim que o Cine Éden, Cine Regente,  entre outros. No seu lugar, há mais 

de três  anos, há um terreno vago.  

Mas há muitos historiadores, profissionais de áreas afins e memorialistas que, 

especialmente desde os anos 1990, buscam preservar e socializar as memórias e o 

patrimônio cultural de Uberlândia. Eles têm feito pesquisas, elaborado publicações e 

desenvolvido projetos educacionais junto à crianças das redes públicas, buscando 

desenvolver e fortalecer as relações delas com as heranças patrimoniais e históricas do 

lugar onde vivem.  Podemos citar como exemplo o livro "Arte e Patrimônio de 

Uberlândia: (entre) o passado e o presente", publicado em 2009, com o intuito de 

realizar um diagnóstico  do que a população de Uberlândia considera patrimônio da 

cidade (RIZZOTO e BRITO, 2009). Também midias impresas como o jornal Correio de 

Uberlândia, extinto em 31 de dezembro de 2016, o qual tinha seções de registro de 

memória: coluna semanal do memorialista Antônio Pereira, onde ele  registrava fatos 

históricos   da cidade, cujas matérias foram reunidas em três volumes do livro. 

Com essa mesma preocupação de preservar e socializar a memória e história de 

Uberlândia, a professora de educação básica, historiadora e mestre Nilza Aparecida da 

Silva Oliveira, elaborou várias publicações.  Em sua monografia de graduação, a partir 

da percepção da dificuldade das professoras dos anos iniciais para trabalhar a história de 

Uberlândia, criou um inventário de fontes, produções acadêmicas e de memorialistas 

para contribuir com o trabalho de pesquisa e produção de materiais didáticos pelas 

professoras (OLIVEIRA, 2004; OLIVEIRA, s/d).   Com outros pesquisadores e 
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professores de História publicou material didático que procurou valorizar memórias e 

histórias de grupos sociais até então silenciados nas fontes oficiais (CARRIJO e outros, 

2008).    

Na busca dessa preservação, órgãos públicos e outros artistas, jornalistas, 

historiadores têm feito publicações impressas e digitais para divulgar e preservar a 

memória de Uberlândia (MACHADO, 2011;CARICA e SANTIAGO, 2009; HUBAIDE 

e RODRIGUES, 2007; UBERLÂNDIA, 2007, entre outros).  

Além disso, em 2010, foi sancionada a lei municipal 10.662, que define o que se 

entende por patrimônio cultural e estabelece normas para sua preservação no município 

de Uberlândia, contando com a participação da comunidade.  

Somado destas ações, e levando em consideração que vivemos num mundo de 

tecnologias digitais, é preciso criar um vinculo destas com a preservação da memória e 

patrimônio histórico. Huyssen (2000, apud FRANCO e VERENA, 2007, p. 82) afirma 

que “não podemos discutir memória pessoal, geracional ou pública sem considerar a 

enorme influência das novas tecnologias de mídias como veículos para todas as formas 

de memória”. Em Uberlândia, há várias páginas na internet que buscam ampliar e 

conservar as memórias dos bairros e moradores da cidade. Dentre os meios utilizados 

destacam-se o facebook, onde moradores e pesquisadores criaram comunidades voltadas 

para o registro das memórias de Uberlândia e alguns bairros específicos, como, 

Fundinho, Luizote de Freitas e Alvorada
7
; e Youtube onde há vídeos que buscam 

preservar memória de Uberlândia e de seus moradores, como o documentário Senhores 

da Memória
8
, produzido por Waltuir Alves, publicado em 13 de fevereiro de 2013, que 

mostra como era Uberlândia antes e hoje, com fotos e relatos de pessoas idosas que 

viveram na cidade e testemunharam as mudanças que aconteceram ao longo dos anos.   

Em nossas pesquisas também encontramos o site Museu Virtual Uberlândia de Ontem  

e Sempre
9
 que tem como idealizadores Celso e Roseli Machado, fundadores da Close 

Comunicações.  

                                                           
7
 Disponível em: < https://www.facebook.com/groups/Luizotedasantigavendas/forsaleposts/> 

8
 Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=wH_yEuw3vpI . Acesso em 02 ag. 2015.   

9
 Disponível em <http://www.museuvirtualdeuberlandia.com.br/>. Acesso em 02 ag. 2015.   
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Diante desses levantamentos, observamos que o desinteresse pelo passado em 

Uberlândia ou a hegemonia da memória da elite preservada em monumentos têm sido 

contrapostos pela ação de historiadores, memorialistas, artistas, jornalistas, estudantes 

de graduação, moradores de bairros que criam lugares da memória online e off-line, os 

quais preservam e socializam memórias de diferentes tempos e sujeitos que participam 

da formação e transformação da cidade. Assim, percebemos o quanto seria interessante 

ensinar a História de Uberlândia, por meio da coleta, produção, organização e 

interpretação de múltiplas memórias, usando as TDICs como ferramenta de auxílio, 

disseminação e preservação da memória. 

O uso das tecnologias pode ser um meio para fortalecimento da educação 

patrimonial nas escolas, uma vez que nossas crianças estão cada vez mais antenadas 

com as mídias digitais. Temos que pensar uma forma de inserir estas mídias e suas 

diferentes linguagens no planejamento das aulas e, principalmente, no ensino de 

história, afim de que haja uma maior interação do “aluno digital” com o passado 

histórico, contribuindo assim para a formação de sua consciência histórica e de sua 

identidade cultural e social.  

Alguns pesquisadores como Sibilia (2012), Moran (s/d), Pretto (2013) afirmam 

que o acesso  aos  diversos  recursos  da informática e às redes de comunicação e 

compartilhamento de conteúdos tem permitido transformações qualitativas nos 

processos educativos, pois o ambiente online permite que o aluno entre em contato e até 

reproduza diferentes acontecimentos e experiências que ocorrem off-line; pode ler livros 

e textos não disponíveis na biblioteca da escola,  interagir com alunos de escolas de 

diferentes lugares do planeta, visitar museus, resolver tarefas em ambiente virtual com o 

suporte do professor, através de recursos pedagógicos como moodle e outros.  Oliveira e 

Silva (2011) salientam que,   

 

não basta apenas inserir tecnologias nos espaços escolares para que sejam observadas 

modificações nas estratégias didáticas e pedagógicas. É necessário criar verdadeiros 

ambientes de aprendizagem permitindo o surgimento de novas maneiras de pensar e 

aprender. (OLIVEIRA e SILVA, 2011, p 320) 
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Aliar essas TDICs às pesquisas para  preservação e socialização de memórias e 

do patrimônio cultural pode contribuir para que  profissionais da educação,  no processo 

de formação de nossas crianças, incentivem que elas construam suas próprias  Histórias 

sem se esquecer que as memórias e o patrimônio cultural de uma comunidade são 

essenciais para garantir que as novas  gerações conheçam o processo histórico e as 

ações humanas que constituíram seu modo de viver e, a partir daí, pensem em suas 

próprias ações, com responsabilidade social. A exploração dos potenciais das 

tecnologias digitais para coletar, produzir, arquivar e disponibilizar memórias em nível 

global pode impedir que “ suas lembranças se percam com você” (LOWRY, 2014, p. 1) 

e contribuir para a formação histórica e educação patrimonial. 

Foi a partir deste pressuposto que realizamos a pesquisa-ação em uma escola 

municipal de Uberlândia, com o objetivo de analisar como estudantes e professores da 

Educação Básica, se relacionam com as múltiplas memórias possíveis de serem 

preservadas e socializadas por meio das TDICs e com seu potencial de interatividade, 

hipertextualidade, multimodalidade textual, mobilidade e ubiquidade. Estas análises 

foram empreendidas por meio do desenvolvimento de uma experiência que envolve a 

coleta, seleção, produção, organização, registro, preservação e divulgação de memórias 

locais, por meio de sites armazenados em códigos QR que contenham informação 

textual e multimídia elaborada por estudantes e/ou professores da educação básica, com 

o apoio de profissionais da tecnologia de informação, em monumentos, placas de ruas, 

ou de sua publicação em blogs, sites, livros impressos.  

 

A pesquisa e seus caminhos: conhecendo os sujeitos da pesquisa e redefinindo o 

caminhar  

Para que a pesquisa contribua para a formação do sujeito envolvido no processo 

de ensino e aprendizagem, é necessário, antes de tudo conhecer o contexto em que ele 

atua. A escola em que desenvolvemos a pesquisa, em 2016, é municipal e atende cerca 

de 500 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, de bairros da zona oeste da cidade 

de Uberlândia. A escola possui oito salas de aula que funcionam no turno da manhã e 

tarde, equipadas com quadro negro, ventilador, TV LCD, sala de professores com dois 
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computadores e outras dependências. Além disso, a escola possui uma sala de 

informática com vinte e três computadores, no entanto, apenas 17 estavam funcionando 

na ocasião da pesquisa, sendo que um deles é para uso da professora de informática 

educativa. As crianças precisavam sentar em dupla para usar o equipamento. Esses 

computadores são locados pela prefeitura, e quem faz a manutenção são os técnicos da 

empresa locadora; possui internet e wifi, no entanto, o uso é restrito aos professores, 

pois os alunos não possuem a senha de acesso.  

Os alunos vão ao laboratório em dias agendados por algum de seus professores, 

geralmente os de aulas especializadas como a de literatura e Artes.  Apesar de serem as 

professoras regentes que têm prioridade de uso, elas são as que menos utilizam o 

laboratório. Nas aulas observadas no Laboratório de Informática, os alunos estavam 

limitados a acessar jogos didáticos escolhidos previamente pelas professoras. Quando 

eles chegavam à sala, o jogo já se encontrava aberto em cada máquina, pronto para que 

eles iniciassem com a orientação da professora de informática educativa. 

A pesquisa foi desenvolvida com duas professoras regentes do 4º ano, turno da 

tarde, as quais iremos identificar como Ana e Bruna. 

A professora Ana possui 25 anos de trajetória profissional, sua formação 

primeira é no magistério e depois fez graduação em pedagogia em instituição privada. 

Para o planejamento de suas aulas, o qual é feito individualmente, ela usa livros 

didáticos mais antigos.  O ensino de História para ela, “é um momento de conhecimento 

e reflexão”. Ela trabalha em dois turnos, manhã e tarde, possui um dia de módulo para 

cada turno, os quais ela aproveita para conversar com os pais de alunos.  A professora 

Ana possui pouca habilidade em usar o computador para editar textos ou planilhas, 

anexar documentos em e-mails, entre outros. Em um dos encontros para 

desenvolvimento da pesquisa, ela disse que quando o diário escolar se tornou eletrônico, 

teve bastante dificuldade para manuseá-lo: “Quando eu ia usar o diário eletrônico, até 

chorava... não conseguia usar. ”  (Professora Ana, agosto 2016). Mesmo com estas 

dificuldades, ela tem, em sua casa, computador de mesa e portátil, tablet que são usados, 

principalmente, por seus filhos adolescentes, e usa o seu smartphone para acessar a 
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internet todos os dias no trabalho, especialmente para buscar informações 

complementares para suas aulas.   

A professora Bruna atua como professora há 21 anos, fez graduação em 

pedagogia em universidade pública e especialização em orientação sexual. Seu 

planejamento é feito usando livros didáticos e internet, especificamente a ferramenta 

Google. Quando perguntada como ela entende o ensino de História nos anos iniciais, 

sua resposta foi: “Importante para situar o aluno com o mundo que o cerca” (professora 

Bruna, agosto 2016). Ela lida com as tecnologias digitais com desenvoltura, editando 

textos, enviando arquivos e mensagens para amigos por meio de email e whatsapp. Para 

isso, ela utiliza computadores de mesa da escola e, em sua casa, notebook e smartphone 

com conexão com a Internet.  

Os alunos destas professoras acessam, em casa, a internet por meio do celular 

todos os dias, segundo o levantamento que fizemos no questionário apresentado a eles. 

Poucos usam a internet para realizar atividades/ pesquisa escolar e muitos usam mais 

para jogar jogos online. A maioria das crianças não possui habilidade em usar o 

computador para além de acessar a internet.   

 Com o início da pesquisa, as professoras mostraram-se inseguras em iniciar um 

projeto sobre educação patrimonial e formação histórica junto às crianças, pois não 

dominavam a tecnologia da realidade aumentada (código QR) e as noções de história 

que seriam trabalhadas em sala de aula.  

Além dessa insegurança com o uso das TDICS nas atividades escolares, o fato 

do projeto proposto sugerir o trabalho interdisciplinar, ou seja, relacionar o ensino de 

História com a alfabetização das crianças e com os conteúdos de várias áreas de 

conhecimento, ultrapassando o pensar fragmentado, deixou-as desconfortáveis, já que 

em seus planejamentos o ensino de História ocupava um lugar secundário.   

O tempo dispensado para o ensino de História se resumia a dois horários de 

quarenta minutos na quarta-feira. Assim, percebemos que o ensino de História era 

sobreposto pelo ensino de português e matemática, ou seja, de 100% do tempo de aula 

que era ministrada de segunda a sexta apenas 10% era dirigido para o ensino de 

História. Isto demonstra que a preocupação em ensinar as crianças a ler, escrever e 
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calcular ainda é predominante nos anos iniciais, e não se experimenta a possibilidade do 

ensino de História contribuir nesse processo. Segundo as professoras, os próprios pais 

consideram que História tem menos valor que o ensino de matemática e português.  

 Apesar das professoras, no questionário que responderam sobre sua trajetória e 

prática docente, terem afirmado que o ensino da História é importante para crianças 

compreenderem e refletirem sobre o seu mundo, nas aulas que observamos isto não foi 

concretizado.  Quando os alunos começavam a fazer muitas perguntas, as professoras 

pediam para parar, pois estavam saindo do assunto; mas o que percebemos foi uma 

forma de cortar as indagações dos alunos, evitando ir além daquilo que estava 

planejado. 

A partir deste primeiro contato com as professoras e o diálogo aberto sobre suas 

inseguranças, incertezas, práticas, desejos e necessidades, fizemos alterações no projeto 

a ser desenvolvido na escola, com o objetivo de contribuir com a formação continuada 

das professoras. Assim, o que iriamos fazer com as crianças passamos a desenvolver 

com as professoras, experimentando com elas formas de trabalhar os conteúdos 

interdisciplinarmente, compreendendo a contribuição do ensino de História na 

alfabetização das crianças e das TDICs digitais em todo este processo, potencializando a 

utilização do Laboratório de Informática. Dessa maneira, adaptamos o projeto às 

circunstâncias observadas, mas ao mesmo tempo em conformidade com sua proposta 

inicial, que era de contribuir na formação continuada dos professores para a exploração 

das TDICs no ensino de História e na preservação e socialização de memórias sobre a 

história local.  

 

Caminhando na pesquisa: quais memórias pesquisar e registrar? 

Para o encaminhamento da pesquisa, as professoras Ana, Bruna, Telma
10

, e as 

autoras deste artigo faziam encontros todas as terças-feiras, dia de módulo das docentes, 

das 15 às 17 horas, os quais aconteciam  no Laboratório de Informática, já para irem se 

ambientando, conhecendo os equipamentos e seus softwares.  

                                                           
10

 Professora responsável pelo laboratório de informática da escola pesquisada. 



 

629 

 

A primeira ferramenta que experimentaram foi o Moodle- Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) da Universidade Federal de Uberlândia, onde foram registradas 

as atividades e reflexões desenvolvidas na pesquisa ação, ampliando o tempo e espaço 

de interação entre as professoras e pesquisadores, para além do offline.  

Nele foram postados links para as professoras acessarem uma enquete que 

fizemos com elas, sobre suas trajetórias profissionais e inserção na cultura digital, 

materiais de pesquisa como textos e links sobre o CONPHAC; materiais didáticos sobre 

a história de Uberlândia, mapas da cidade no passado e no presente para enriquecer a 

pesquisa e colaborar para o conhecimento das professoras sobre a História de 

Uberlândia. Também nesse ambiente online, pudemos compartilhar as produções 

desenvolvidas durante o desenvolvimento do projeto. 

Para desenvolver a pesquisa, precisávamos escolher um lugar da memória e 

decidimos partir do que as professoras sugerissem, uma vez que elas são uberlandenses. 

Assim quando propusemos que elas escolhessem um lugar relacionado às suas 

memórias, ficaram bem animadas.  Inspiramo-nos em Freire que, em sua obra 

Pedagogia da Autonomia, nos ensina que temos que partir do que o educando já sabe, 

porém, não se deve deixá-lo estagnado.  

 Assim, a professora Ana escolheu falar de seu pai como o sujeito da memória 

que nasceu em Uberlândia nos anos 1930 e viveu várias de suas transformações. Ela se 

entusiasmou, filmou entrevista com ele, usando seu próprio celular, e depois 

convidando a equipe de pesquisa para complementar os registros.  Interessou-se em 

fazer o site para registrar as memórias de seu pai e de sua mãe e suas próprias. Durante 

este processo, começou a correlacionar o que ele relatava com o patrimônio histórico de 

Uberlândia.  

Segundo Fortuna e Galzerani (2015), com base em Bosi, a experiência da 

memória afetiva evoca o passado a partir das velhas lembranças reveladas através de um 

lugar, uma pessoa, enfim resquícios de outras épocas. São memórias involuntárias 

relacionadas a experiências que “podem trazer um passado muitas vezes não evocado 

pela inteligência, mas sim pelas recordações carregadas de conteúdo afetivo". (BOSI 

apud FORTUNA e GALZERANI, 2015, p. 47). 
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A professora Bruna, por sua vez, escolheu um imóvel que foi inventariado como 

patrimônio histórico de Uberlândia. Ela escolheu esse patrimônio, porque tem orgulho 

do lugar onde passou a infância ter sido considerado pelo CONPHAC como tendo um 

valor histórico, e pelo seu valor afetivo, pois a casa pertenceu aos avós dela e lhe traz 

recordações de sentimentos e pessoas de quando era criança. Com suas memórias e de 

seus familiares, ela trouxe à tona a história sobre esse patrimônio e sobre o cotidiano 

dos seus moradores no século XX, que poucos conheciam. Segundo ela, ao contrário do 

que diz o relatório de tombamento
11

, a casa em questão é a mais antiga da rua onde se 

localiza.  

A professora de informática educativa, Telma, também desenvolveu um site em 

contribuição com o projeto.  Diferentemente das outras professoras, ela não definiu o 

lugar da memória por uma ligação afetiva pessoal com o mesmo, mas por interesse 

profissional, ou seja, como historiadora, pensou em elaborar material sobre o bairro 

onde fica a escola, para contribuir com as aulas de História.  

Feitas as escolhas das memórias que cada professora gostaria de pesquisar, 

registrar e socializar, iniciamos o processo de construção dos sites e de 

compartilhamento do mesmo por meio de um jogo com códigos QR, que foi 

experimentado com os alunos e as alunas das professoras.  

Compartilhando memórias no ensino de História: o jogo dos códigos QR 

O código QR
12

 é um código de barras em 2D que pode ser  escaneado pela maioria 

dos aparelhos celulares que têm câmera fotográfica. Esse código, após a decodificação, passa 

a ser um link  que irá redirecionar o acesso ao conteúdo publicado em algum site. Ele é 

muito utilizado por revistas, campanhas publicitárias e até games. Diante disso, e buscando 

articular o ensino de história às tecnologias, as professoras em conjunto com a equipe da 

pesquisa decidiram usar o QR para socializar, entre as  crianças,  os sites de memórias 

elaborados por elas , construindo um jogo em que, por meio do código QR, os jogadores  

                                                           
11

 Disponível em http://www.uberlandia.mg.gov.br/uploads/cms_b_arquivos/5538.pdf. Acesso em 5 out. 

2016.  
12

 Fonte: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/05/entenda-o-que-sao-os-qr-codes-codigos-lidos-

pelos-celulares.html . Acesso em 08 out. 2016 

http://www.uberlandia.mg.gov.br/uploads/cms_b_arquivos/5538.pdf
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/05/entenda-o-que-sao-os-qr-codes-codigos-lidos-pelos-celulares.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/05/entenda-o-que-sao-os-qr-codes-codigos-lidos-pelos-celulares.html
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acessam e confrontam memórias para entender como viviam os moradores de Uberlândia no 

passado, e suas diferenças e semelhanças em relação ao dias de hoje. 

 Para Piaget, o jogo contribui para o desenvolvimento cognitivo, auxilia na formação 

do caráter e de valores e na organização mental. Enfim, o jogo pode ser usado como um 

instrumento pedagógico que contribui para que a criança alcance novas descobertas. Sobre 

isso, Dante (1998, p. 49) também destaca que: 

 

...as atividades lúdicas podem contribuir significativamente para o processo 

de construção do conhecimento da criança. Vários estudos a esse respeito 

vêm provar que o jogo é uma fonte de prazer e descoberta para a criança 

(DANTE, 1998, p. 49) 

 

Pensando nisso, o jogo foi a escolha para desenvolver um ensino de História que 

fosse além da transmissão e memorização de informações sobre o passado. Segundo 

Fonseca (2010), no ensino de História há uma rica diversidade de modos de 

pensar e ensinar;  não há um ensino único, nem um conhecimento histórico exclusivo;   

há  fontes  relevantes  para  o  Ensino  de  História  produzidas  por diferentes agentes 

da sociedade. 

Para construir o jogo pedagógico usando o código Qr, cada professora  elaborou 

dez questões sobre os seus respectivos sites, respeitando os seguintes critérios: Elaborar 

perguntas que transformem memórias em história, ou seja, que criem conexões entre 

memórias; que relacionem passado e presente; que contribuam para que os alunos e 

alunas percebam mudanças e permanências; que contribuam para que percebam 

diferentes pessoas que participam e participaram da história de Uberlândia; que 

percebam diferentes fontes históricas que nos permitem conhecer nossa história;   que 

permitam interdisciplinaridade entre História, Português, Matemática, Geografia, 

Ciências e que os incentivem a ler e ouvir os conteúdos do site e a criar textos e novas 

perguntas para o jogo. Cada pergunta, acompanhada do código QR
13

 da página do site 

onde se poderia pesquisar as informações necessárias para elaborar a resposta, foi 

transformada em uma carta do jogo. Por exemplo:  

                                                           
13

 Para gerar estes códigos QR  de cada carta do jogo, foi utilizado o aplicativo disponível em http://br.qr-

code-generator.com/.   

 

http://br.qr-code-generator.com/
http://br.qr-code-generator.com/
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Figura 1: Carta do Jogo QR relacionadas ao site da Profa. Ana 

 

Fonte: Jogo criado por pesquisadores e professas que participaram da pesquisa, 2016 

As perguntas das professoras buscaram a interdisciplinaridade entre diferentes 

disciplinas, relacionando questões do site com o que as crianças tinham aprendido em 

sala de aula, por exemplo, a decomposição dos números.  

A professora Telma trabalhou em suas perguntas, além de matemática, gêneros 

textuais, produção de texto e sílabas tônicas. Além disso, o jogo possibilitou ensinar 

ciências. A professora Bruna fez uma pergunta que levava a uma aba do site que fala 

sobre fotossíntese e incentiva a investigação científica.  

Para experimentar o jogo
14

 levamos as crianças para o laboratório de informática 

e as dividimos as turmas em pequenos grupos. Depois de formadas as equipes, 

explicamos as regras do jogo e pedimos para o líder de cada grupo escolher uma carta 

para responder. Percebemos que as crianças não tiveram muitas dificuldades para 

alcançar o objetivo proposto na atividade, nem dificuldades para acessar os sites, tanto 

nos dispositivos móveis quanto nos computadores.  Elas conseguiram compreender o 

sentido pedagógico daquele momento. No final, os alunos interagiram com os sites e 

deixaram na janela “Participe” de cada site, uma mensagem para suas professoras. 

Considerações finais  

Essa pesquisa-ação foi desenvolvia com objetivo principal de trabalhar, junto 

aos professores e estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental de uma escola 

pública de Uberlândia, as potencialidades das TDICs na formação histórica e na 

                                                           
14

 As regras, cartas e tabuleiro do jogo estão disponíveis em 

https://jovensmidiashistoria.blogspot.com/2018/11/jogo-qr-memorias-de-uberlandia.html. Acesso em 03 

nov. 2018.  

https://jovensmidiashistoria.blogspot.com/2018/11/jogo-qr-memorias-de-uberlandia.html
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educação patrimonial, contribuindo para a preservação, valorização, e 

compartilhamento de memórias culturais e patrimoniais de nossa cidade por meio  das 

mídias digitais, fortalecendo a relação das crianças com as heranças patrimoniais e 

históricas do lugar onde vivem, e incluindo-as na cultura digital de forma crítica e 

autônoma.  

O seu desenvolvimento criou momentos de muito aprendizado e ensino, porque 

muitas vezes a equipe de pesquisadoras e professoras envolvidos na pesquisa tiveram 

que se reinventar, pesquisar, estudar, aprender e ensinar para que pudessem, 

colaborativamente, atingir os objetivos. Ao indagar sobre as potencialidades das 

tecnologias de informação e comunicação no ensino de história, descobrimos que é 

necessária uma maior formação do professor dos anos iniciais, tanto no que diz respeito 

ao ensino de História quanto ao uso dos laboratórios de informática e seus 

equipamentos.  

Descobrimos que é possível ensinar História, geografia, ciências, matemática e 

português interdisciplinarmente e usando as TDICs como ferramenta pedagógica para 

esse processo de ensino e aprendizagem e que ao instigar as professoras a buscarem 

algo novo e repensar sua prática, elas se mobilizaram para isto, enfrentando a 

insegurança gerada pela falta de domínio na área da informática. 

Pudemos vivenciar na prática que todos nós somos capazes de aprender e inovar, 

conforme as exigências do mundo contemporâneo e das necessidades e interesses das 

novas gerações.  

Observamos pelas falas das professoras, que esta pesquisa contribuiu para uma 

reflexão crítica de suas práticas, além de potencializar o uso do Laboratório de 

Informática e ainda e mais importante consideração é que esta cooperou para a inclusão 

na cultura digital das professoras envolvidas no processo que, para além de utilizarem 

seus computadores e celulares para buscar informações na Internet e se comunicar com 

amigos e familiares, produziram conteúdo nos sites que construíram e compartilharam 

os mesmos, com seus alunos e alunas,  por meio do jogo de códigos QR.  

Enfim, descobrimos juntas o valor das memórias de vários sujeitos que não têm 

sua memória preservada nos monumentos e documentos oficiais, como os dos sites 
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desenvolvidos pelas professoras que registraram suas próprias memórias e de seus 

familiares, relacionando-as com a história de Uberlândia. Descobrimos também a 

possibilidade de preservá-las e compartilhá-las por meio das mídias digitais, como sites 

registrados em códigos QR, contribuindo para transformá-las em histórias, sem 

esquecer que tudo isso pode ser feito no processo de ensino e aprendizagem escolar.  
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Resumo 
A presente pesquisa destina-se a apresentar através do diálogo da Pedagogia Social e 

Mídia-educação contribuições para sujeitos que estão vivenciando desafios de retorno à 

sociedade extramuros carcerário. Por esta razão tem por objetivo experienciar 

possibilidades de uso da Leitura de Mídia Informacional para atender demandas de 

iniciativas de (re)socialização de egressos do sistema prisional. Para tanto o caminho 

metodológico está sendo concretizado por meio de pesquisa-ação, com a técnica 

bricolagem que combina oficinas de Teatro do Oprimido, Design Thinking, fotografia e 

jornal numa perspectiva antroposófica. A investigação acontece no Programa de 

Reintegração Social de Egressos do Sistema Prisional – PrEsp, do município de 

Uberaba/MG. 

 

Palavras-chave: Pedagogia - Social; Mídia-Educação; (re)socialização. 

 

Introdução   

Os altos índices de reincidência a criminalidade é uma realidade social brasileira 

preocupante, conforme é possível constatar nos dados do Departamento Nacional 

Penitenciário – DEPEN apresentados em relatório (BRASIL, 2001, p. 13), que apontam 

em 1998 a reincidência na ordem 70%, dados nacionais que não se alteraram até o 

presente momento, conforme registrado no DEPEN.   

A escola está imersa neste mesmo contexto social, no que diz respeito a 

encontrar nela estudantes com familiares que estão ou estiveram em cumprimento de 

pena privativa de liberdade. É preciso ir para além dos muros destas instituições e 

pensar a educação como o que é declarado nos Direitos Universais, sendo um conjunto 

de direitos fundamentais inerentes a todos os seres humanos, sem distinção.  

  Isto passa por pensar em processos educativos que vão ao encontro de políticas 

destinadas à (re)socialização de egressos do sistema prisional (ESP). Reconhecendo que 

como sujeitos da mesma sociedade faz-se necessário exercer a práxis, o que Freire 
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(1987) explicava, sobre teoria e prática serem inseparáveis tornando-se, por meio de sua 

relação, práxis autêntica, que possibilita aos sujeitos reflexão sobre a ação, 

proporcionando educação para a liberdade. “A práxis, porém, é reflexão e ação dos 

homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da 

contradição opressor-oprimido” (FREIRE, 1987, p. 38).  

Tal reflexão é um convite a pensar para além do momento de sala de aula em 

que se encontram os filhos dos que vivenciaram a pena privativa de liberdade, e pensar 

os processos educativos no contexto desta vulnerabilidade, com fins de (re)socialização, 

ao qual todos sujeitos fazem parte com seus respectivos reflexos.   

De acordo com Machado (2009), existem demandas sócio educacionais que 

exigem um olhar para a escola como parte fundamental do processo, mas um olhar que 

deve ir além, em suas palavras "trata da educação do homem integral, em todas as suas 

relações com a sociedade, inclui a diversidade individual e social, abrange as 

transformações e os avanços do conhecimento e se dirige a todas as faixas etárias e a 

todas as etapas da vida” (MACHADO, 2009, p. 133).  

   Diante da ótica necessária à educação estabelecida acima, é possível observar as 

preocupações com a formação do homem para além da escola, uma compreensão que, a 

exemplo de Freire (1996, p.12), reconhece os seres humanos como “seres históricos e 

inacabados”.   

 A Pedagogia Social vem a este encontro como “ciência que referenda políticas 

de formação do educador para atuar na área social e como prática intervencionista” 

(MACHADO, 2009, p. 2). A ação-educativa aqui proposta com leitura midiática 

informacional justifica suas intenções quando propõe, por meio do letramento 

midiático, o qual inclui aprender e fazer uso das ferramentas de acessar, analisar, avaliar 

e criar mensagens, com fins de empoderamento do cidadão. Nas palavras de Tornero e 

Varis (2012, p. 67) “adquire, portanto, uma orientação participativa, que passa a 

enfatizar a produção social, a comunicação para o desenvolvimento do conhecimento, a 

interatividade e o diálogo”. Ou seja, competência indispensável para uma participação 

ativa em sociedades democráticas.  
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   Com base no cenário descrito acima o presente projeto de pesquisa tem por 

objetivo analisar possibilidades de uso da leitura de mídia informacional para atender 

demandas de iniciativa de (re) socialização de egressos do sistema prisional (ESP).   

Um dos fatores que movem e justificam a escolha do tema desta investigação, é 

por ser filha biológica de pai que constituiu família embaixo de uma ponte, no 

munícipio de Ituverava – SP, foi preso, veio a falecer um ano antes de sua liberdade 

prisional, tendo deixado oito filhos, os quais, com sua prisão, foram distribuídos e 

separados entre adoção, orfanato e as ruas. Outro motor que move o tema é pelo fato de 

um dos irmãos biológicos ter sido ESP e ter encontrado na educação o caminho de 

inclusão em sociedade extramuros carcerário.   

Observando os desafios deste contexto do qual é oriundo o egresso do sistema 

prisional e diante dos questionamentos que suscitam neste processo, a presente pesquisa 

em curso tem por objetivo experienciar possibilidades de uso da Leitura de Mídia 

Informacional para atender demandas de iniciativas de (re)socialização. 

Para tanto o caminho metodológico será concretizado por meio de uma pesquisa-

ação, com a técnica bricolagem que combinará oficinas na perspectiva antroposófica, ou 

seja, levando em conta a percepção dos sujeitos da pesquisa no que tange aos desafios e 

possíveis soluções do processo que estão vivenciando. 

Isto acontecerá por meio de oficinas de Teatro do Oprimido (TO), Design 

Thinking, fotografia e jornal para experienciar e responder o problema de pesquisa que 

sobre quais são as contribuições do letramento midiático e informacional (LMI) na 

(re)socialização do ESP.   

A pesquisa acontecerá no Programa de Reintegração Social de Egressos do 

Sistema Prisional (PrEsp) de Uberaba MG, destina-se a viabilizar o acolhimento as 

pessoas que já cumpriram pena de privação de liberdade, permitindo a retomada de sua 

vida social. O programa amplia as condições para o conhecimento e acesso do público 

aos direitos previstos na Lei de Execuções Penais e promove acesso a direitos sociais, a 

oportunidades de capacitação profissional, de inclusão no mercado formal de trabalho e 

a redução de fatores estigmatizantes. O trabalho articula-se em rede entre os diferentes 

segmentos da sociedade (Estado, empresas e Terceiro Setor) para qualificar as 
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condições de inclusão social do Egresso, reduzindo os fatores de risco que contribuem 

para a reincidência criminal.  

  

Desenvolvimento  

O Brasil passou por momentos significativos para a constituição do sistema 

prisional atual, dentre eles se destaca a Lei de Execução Penal (LEP), lei nº 7.210, de 11 

de Julho de 1984. Há o regulamento da pena privativa de liberdade e todo o sistema 

penal brasileiro, tratando dos direitos e deveres do apenado, tem seu objetivo descrito 

no artigo  

 “Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença 

ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do 

condenado e do internado”. Conforme é possível observar o Artigo 1º e demais 

disposições da LEP trazem em seu conteúdo um discurso enraizado na recuperação do 

apenado.  

O encarceramento no Brasil é vivenciado como política de segurança pública. 

Acredita-se que aquele que venha a romper com a Lei, oferecendo periculosidade para a 

sociedade, deva ser afastado dela, exilado em um dos regimes de instituição total, a 

prisão:   

 Urna instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho 

onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da 

sociedade mais ampla por considerável período de tempo, Ievam urna vida fechada e 

formalmente administrada. As prisões servem como exemplo claro disso (GOFFMAN, 

1964, p. 11).  

 Silva (2009) esclarece que o sistema penitenciário atualmente adotado no Brasil 

é aos moldes do sistema progressivo Irlandês, e sofre influência dos sistemas 

Pensilvânico e Alburiano, de maneira que são previstos três regimes de execução da 

pena privativa de liberdade: fechado, semiaberto e aberto, previsto no Código Penal 

brasileiro, art. 33.   

Essa teoria seria aplicável se não ignorasse a natureza humana ao pretender que 

o apenado seja uma máquina que gradativamente vai sendo reeducada, para aos poucos 
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conquistar avanço na execução da pena. Idealiza-se que tal regime terá o poder de 

recuperar o apenado para, então, reintegrá-lo à sociedade sem que ofereça perigo.  

Termos como (re)integrar, (res)socializar ramificam-se em questões um tanto 

questionáveis. O egresso do sistema prisional estava integrado? Estava socializado? Foi-

lhe possibilitada apropriar-se da LMI? Pois se não, se se encontrava à margem da 

sociedade, quer por não ter sido efetivamente alfabetizado e letrado, quer por ter um 

salário miserável, entre tantas outras questões que põem um ser humano à margem da 

sociedade, não se pode dizer que se (re)integra ou (re)socializa. Razão pela qual adotou-

se os parênteses no termo (re)socializar, pois não há como apontar se esses sujeitos 

estavam sequer socializados/integrados à sociedade.   

Observa-se que o ESP é enquadrado em um perfil pela LEP (1984). Contudo, 

pelo senso comum, ele é estigmatizado como eterno bandido, na máxima de “bandido 

bom é bandido morto”. Conforme discorre Zacarias (2006, p. 65), “o preso, o 

condenado, na mente do cidadão comum e mesmo dos mais evoluídos, será sempre uma 

ameaça, não bastando que tenha pago seu crime com a supressão de sua liberdade.”  

Este imaginário funda uma herança estigmatizante de sujeitos que a medida que 

o despersonifica e lhe atribui um não lugar, aquele que não é aceito em no convívio 

social. Conforme aponta o Conselho Federal de Psicologia (2005, p. 33) “O senso 

comum fortalecido com notícias midiáticas e pela lógica liberal reconhece o egresso por 

seu histórico da prisão e não o aceita no convívio secular, estigmatizando o indivíduo e 

distanciando-o da vida em comunidade”. Deste ângulo já possível compreender os 

desafios que herdam os sujeitos egressos do sistema prisional.  

No processo de (re)socializar, esbarramos a todo momento nas ideologias 

dominantes, através de um dos meios que esta luta é travada, o discurso, ao que afirma 

Foucault, 2001, p. 10): “Isto a história não cessa de nos ensinar — o discurso não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por 

que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar”.  

Os discursos sobre o infrator caminham pelas diferentes esferas, inclusive da 

loucura. Para Monteiro e Oliveira (2002, p. 22), o caminho aparentemente encontrado 
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para lidar com a diferença pelo que delinque é o da equivalência com um ato de loucura.  

Nisto lhe é marcado um lugar, ou a ausência do mesmo.   

A etimologia da palavra delinquente, oriunda do Latim, consiste na significação 

de lugar, demarca a separação, o desalojado social, do lugar que lhe é atribuído pela 

sociedade. Nesse sentido, o discurso sócio histórico produzido com relação ao que 

delinquiu é a retirada da razão, o não direito a fala, o não direito a um lugar.  

Diante do fomento da Pedagogia Social como uma pedagogia de transformação 

social, propõe-se ações educativas de leitura midiática informacional para sujeitos que 

passaram por pena privativa de liberdade, que se reúnem no PrEsp de Uberaba MG. 

Trata-se de uma proposta que vai ao encontro de Kloch e Motta (2008), quando firmam 

a ideia de que intervir na educação não é simplesmente uma saída emergencial, mas 

uma maneira de erradicar a criminalidade.  

A alfabetização midiática e informacional tem como objetivos desenvolver 

habilidades para acessar avaliar e usar a informação relevante, de maneira que educar 

para a mídia implica desenvolver habilidades para ler criticamente as mensagens, bem 

como produzir conteúdo com representações alternativas, que desafiem os discursos 

hegemônicos da mídia. Ou seja, esse tipo de alfabetização dá mais poder individual ao 

cidadão a respeito de sua cultura, além de permitir que as pessoas criem seus próprios 

significados e identidades, moldando e transformando as condições materiais e sociais 

de sua cultura e sociedade (KELLNER & SHARE, 2005, p. 381).  

Tendo em conta a discussão dos fatos apresentados, diante do objeto de estudo 

proposto, torna-se relevante a capacitação dos egressos do sistema prisional objetivando 

o conhecimento e leitura crítica perante representações sem fundamentos humanos e 

sociais que a mídia faz sobre o grupo ao qual compõe neste momento de suas vidas. 

 A educação torna-se a base para que egresso se coloque como cidadão 

consciente e político perante discursos alternativos da mídia que desvirtuam a sua 

imagem no processo de ressocialização. Cabe assinalar que a educação ofertada a esse 

público deveria ter os mesmos critérios de qualidade da educação ofertada em escolas 

regulares, nas quais existe demanda para a inserção do uso crítico da mídia, não 

havendo justificativa para não estar presente na dos ESP.  
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 Metodologia  

Diante da problemática descrita e com objetivo de melhor responder à questão 

apresentada, será utilizada uma pesquisa qualitativa aplicada, pois conforme descreve 

Minayo (1996), este viés possibilita a contemplação e compreensão de aspectos 

decisivos na investigação, pois uma leitura simplesmente quantitativa não suprimiria 

estes importantes aspectos. A saber, a questão do significado e intenções atitudinais 

impressas nas relações sociais dos informantes em questão.   

Para tanto, a pesquisa-ação foi eleita por possibilitar a construção dos dados 

empíricos dentro das especificidades da investigação proposta. Conforme aponta Tripp 

(2005), trata-se de um processo cíclico que busca melhorar a prática pela ação em 

campo, ao passo que é feita sua investigação. Para tanto, é composta dos momentos de 

planejamento, descrição e avaliação, na finalidade de melhorar a prática, como expressa 

diagrama abaixa.   

Outro aspecto importante apresentado pelo autor é o aprendizado durante o 

processo da investigação com relação a prática. O que justifica a escolha por esta 

abordagem e vai ao encontro do que descreve Richardson (1999), quando aponta que 

pesquisa é um processo de construção do conhecimento que tem por objetivo gerar 

novos conhecimentos ou refutá-los, constituindo-se num processo de aprendizagem 

tanto do indivíduo que a realiza, quanto da sociedade, na qual se desenvolve.  

Diante das especificidades da investigação, de sujeitos em sociedade dentro de 

um contexto de vulnerabilidade é preciso um olhar de muitas lentes, para dar suporte a 

estes olhares a pesquisa-ação será feita com base na bricolagem, pois esta não busca 

descobrir verdades, como se elas estivessem à espera de um pesquisador, o que se 

pretende é compreender a sua construção e questionar como os diversos agentes sociais 

produzem e reproduzem o que é imposto pelos discursos hegemônicos.  

O bricoleur ou quem faz bricolagem nas palavras de Denzin e Lincoln (2006, p. 

18), é “um indivíduo que confecciona colchas (...) que utiliza as ferramentas estéticas e 

materiais do seu ofício, empregando efetivamente quaisquer estratégias, métodos ou 

materiais empíricos que estejam ao seu alcance”.  O que norteará as práticas para a 

pesquisa será encontrada nas perguntas advindas do processo: “A escolha das práticas 
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de pesquisa depende das perguntas que são feitas, e as perguntas dependem do seu 

contexto” (NELSON; TREICHLER; GROSSBERG, 2008, p. 9).  

Esta necessidade de recorrer à bricolagem advém de uma compreensão do 

sujeito na contemporaneidade, a qual rompe com a mera complexidade dos reflexos da 

modernidade e encontra luz no fato de que todos nos encontramos envoltos em um 

emaranhado de significados culturais que constituem nossas identidades sociais (HALL, 

1997), “inviabilizando tanto a alienação quanto a emancipação. Trata-se de uma análise 

a partir dos Estudos Culturais, campo teórico que compreende a identidade como 

produto de uma construção discursiva” (GONÇALVES; NEIRA, 2012, p. 608).  

Desta forma, para atingir os objetivos descritos, tendo por finalidade responder a 

questão da investigação e, sobretudo, almejando um retorno aos sujeitos envolvidos e 

toda sociedade, será aplicada uma bricolagem de oficinas numa perspectiva 

antroposofica, fundada segundo Bach (2010) por Rudolf Steiner, e diz respeito ao 

envolvimento da filosofia, epistemologia e antropologia, tratando de uma ótica que 

afasta de uma epistemologia do materialismo distorcida, a qual se se sustentou numa 

filosofia pautada na obsessão pela objetividade. Convida então a uma contrapartida do 

conhecimento, o foco então está no sujeito, no que exerce o autocontemplar para 

conhecer, e a partir daí se funde experiência da ação no fenômeno.  

Esta perspectiva é secular para a presente pesquisa, pois ela une força motriz da 

pesquisa aos sujeitos participantes, num passo em que o pesquisador parte da análise de 

história de vida e crê na plena capacidade dos envolvidos para uma vez se apropriando 

da Leitura Midiática informacional, apresentem desafios e soluções para seus problemas 

de (re)socializar. Nas palavras de (BACH, 2010, p. 1) “Essa ênfase na participação ativa 

do ser humano pode ser resumida em: conhecer o mundo para mudá-lo e com a 

mudança realizada, ser transformado por ele” 

Diante disto, serão trabalhados os problemas apresentados pelos sujeitos do 

PrEsp de Uberaba/MG,  em seu processo de (res)socialização, na finalidade de mediar a 

construção de soluções próprias. Os recortes que tangem aos sujeitos da investigação 

serão feitos observando a viabilidade possível para a instituição e que leve em conta as 

necessidades do rigor da pesquisa.  
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As oficinas serão de: Design Thinking, Teatro do Oprimido, produção de jornal 

e fotografia. Os registros serão feitos em diário de bordo de pesquisa e os materiais 

produzidos durante as oficinas.   

As oficinas se destinaram e destinam num primeiro momento a mapear o 

entendimento e uso da LMI, bem como os desafios vivenciados no processo de retorno 

a sociedade extramuros carcerária. Num segundo momento será fomentado o uso deste 

instrumento par objetivação dos desafios da (res)socialização a qual estão vivendo. Nas 

oficinas conclusivas será proposta a confecção de fotografias e jornal para uso da LMI 

que explicitarão quais são as soluções próprias que os sujeitos participantes chegaram.  

Os resultados serão entregues aos sujeitos da pesquisa e à instituição que a 

acolheu, posteriormente a comunidade acadêmica para defesa do título de mestrado em 

Educação, bem como publicações para além dos muros das instituições acadêmicas em 

linguagem acessível ao público de destino.  

  

Conclusão  

Espera-se que a presente investigação em curso alcance o objetivo de 

experienciar possibilidades de uso da Leitura de Mídia Informacional para atender 

demandas de iniciativas de (res)socialização, a fim de ser um instrumento a mais para os 

que estão vivenciando a passagem de egressos do sistema prisional superarem os 

desafios próprios deste momento de (res)socialização. Assim também para os 

programas, a exemplo do PrEsp que se propõe a este objetivo.  
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Resumo 

Este artigo tem como propósito investigar como as imagens e os conteúdos midiáticos 

fazem parte da cultura infantil, tornando-se suporte para as práticas lúdicas, isto é, como 

as crianças utilizam essas representações nas suas brincadeiras espontâneas. Os 

participantes da pesquisa são meninos e meninas com idades entre sete a nove anos, do 

terceiro ano do ensino fundamental, de uma escola da cidade de Uberlândia. Optamos por 

um estudo inspirado na metodologia etnográfica, com a finalidade de compreender e 

interpretar as vozes, experiências e os pontos de vistas das crianças em suas atividades 

lúdicas. Utilizamos a observação participante, diário de campo, conversa informais e 

entrevistas semiestruturadas, filmagens e fotografias. Pesquisas atuais constatam que a 

televisão é a principal difusora de suportes para as atividades lúdicas infantis na cultura 

contemporânea. Concluímos nesse estudo sobre televisão e brincadeiras que as imagens 

vinculadas pela tela da TV, e presentes no universo lúdico das crianças, são conectadas 

às estruturas das brincadeiras já conhecidas e dominadas por elas, que modificam menos 

que as representações. A televisão não se contrapõe às brincadeiras; alimenta-as, assim 

como os adultos e as crianças mais velhas, já que a brincadeira não nasce do nada e, 

sim, das experiências da criança. Ao mesmo tempo, as brincadeiras permitem às 

crianças se apropriarem de certos temas televisivos. Assim, inúmeras brincadeiras 

contemporâneas ativam novamente as lógicas de brincadeiras que fazem parte de um 

núcleo constante da cultura lúdica, identificadas em diferentes gerações. 

 

Palavras-chave: Infância; televisão; cultura lúdica. 

  

Este artigo tem como objeto investigar como as imagens e os conteúdos 

midiáticos fazem parte da cultura infantil, tornando-se suporte para as práticas lúdicas, 

isto é, como as crianças utilizam essas representações nas brincadeiras livres, 

observadas durante o recreio, na sala de aula, e como aparecem nas entrevistas, de 

meninos e meninas, entre sete e nove anos, da terceira série do ensino fundamental, em 

uma escola particular na cidade de Uberlândia.  

Brougère (2001, 2004) constata que a televisão transformou a vida e a cultura 

lúdica da criança e essa não é fechada em si mesma, integrando elementos externos a 

brincadeira. Esse autor aponta que esse meio de comunicação é a principal difusora de 
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suportes para as atividades lúdicas infantis na cultura contemporânea. Tal fato ocorre 

devido a dois traços fundamentais, o acesso a esse meio é globalmente gratuito e a 

facilidade com que as crianças aprendem os códigos televisivos. Diferentemente de 

outras mídias, como cinema, teatro, DVD, internet, os custos da programação televisiva 

não são visíveis, mesmo nos canais por assinatura, pagos pela família para que as 

crianças assistam à TV. É necessário apenas ligar o controle remoto em casa, muitas 

vezes no próprio quarto, não precisando negociar nenhum trocado para ter acesso a esse 

meio de comunicação, já que economicamente dependentes do adulto, nesse sentido, as 

crianças já apresentam uma autonomia relativa para ver TV. Entretanto, a programação 

transmitida pela televisão gera custos e, de um modo geral, esse financiamento é 

realizado pela venda de um público, uma audiência ao anunciante, sendo o valor da 

publicidade calculado em função do número de pessoas que provavelmente assistem 

determinado canal. 

O segundo aspecto diz respeito à facilidade com que as crianças aprendem o 

código da televisão, que não possui uma linguagem natural, apresentando duas 

características que lhes permite ter um acesso fácil. De um lado, a imagem televisiva 

traz uma referência mais próxima ao real do que os códigos da leitura e da escrita; do 

outro, é por intermédio do olhar, e de forma progressiva, que as crianças compreendem 

esse meio de comunicação. 

Opondo-se à instituição escolar e outras ações, que são impostas às crianças no 

seu cotidiano, para elas, assistirem à TV significa diversão, prazer e encantamento; para 

tanto, é necessário seduzi-la, conquistá-la, proporcionando-lhe uma “cultura de 

divertimento”: 

 

Ao contrário das outras instâncias com as quais as crianças são confrontadas 

(a escola, por exemplo) muito orientadas para o seu futuro, limitadoras e que 

valorizam educação em detrimento do prazer, a televisão oferece um prazer 

imediato, na maioria das vezes afastada de qualquer preocupação  educativa e 

que visa a satisfação desse cliente. Para tê-la diante da tela, para fazer da 

criança uma aliada, será proposto o que ela deseja e não o que certas pessoas 

podem considerar como adaptado ao que ela é ou ao que se tornará no futuro 

(Brougère, 2004, p. 148-149). 

 

Conforme a observação de campo, transcrições de episódios de brincadeiras e os 
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relatos das crianças do grupo estudado, constatamos forte presença dos conteúdos 

midiáticos, sobretudo, dos desenhos animados nas brincadeiras infantis: 

 

Igor, 8 anos, ao ser indagado com o que brinca ou joga diz: 
- Na verdade eu gosto de inventar brincadeiras com super-heróis. Eu fico 

imaginando que eu sou alguém brincando com super-heróis, gosto de 

misturar os super- heróis. 

- Você pode contar detalhes sobres essa brincadeira? 

- Conhece o desenho que chama Dragon Ball Z? 

- Assisti alguns episódios. 

- E o Naruto? 

- Não conheço. 

- Naruto são uns ninjas. Daí eu brinco assim, eu misturo poderes de alguém  

do Dragon Ball Z com as características de alguém do Naruto, como se eu 

pudesse virar um do Dragon Ball Z. 

 
Paulo, 7 anos, diz: 
- Eu fico vendo muito desenho de luta, de ação, daí eu finjo que sou o 

personagem que eu gosto. 

- Qual o personagem que você gosta? 

- Sasuke, do Naruto. 

- O que você mais gosta de se inspirar nele? 

- Ficar brincando de lutas 

- Que tipo de lutas que são? 

- São tipos torneio, daí a gente fica brincando que as vezes algumas pessoas 

vencem o torneio, outras não. 

- Essa é a luta que vi vocês brincando na hora do recreio? 

- Sim. A gente brinca de Naruto, mas também de Dragon Ball Z. 

  

Pelos relatos das entrevistas, verificamos a presença dos conteúdos televisivos 

também nas brincadeiras das meninas. Entretanto, durante as observações das práticas 

lúdicas no pátio da escola e no horário de recreio e saída, não presenciamos referências 

dessa mídia em seus jogos e brincadeiras. As alunas brincavam de boneca, monstro – 

denominação criada pelas meninas e refere-se a um pique de pega-pega na casinha 

suspensa, pique-esconde, pique-altinho, uno (jogo de baralho), pular elásticos, subir na 

teia de aranha, no trepa-trepa, em árvores, narram histórias de lendas, como, por 

exemplo, Maria Algodão Doce e Maria Sangrenta e jogos de palmas. Os conteúdos 

televisivos aparecem nas conversas informais, sobretudo a novela infanto-juvenil Isa 

TKM, transmitida pelo canal Nickelodeon e, posteriormente, pela Rede Bandeirantes de 

televisão. Em seus depoimentos, as crianças afirmam que brincam com os programas da 

TV em suas casas, com irmãs, irmãos, amigos e amigas 
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Ao indagar as meninas se em suas brincadeiras inspiram-se em personagens, 

ambientes, situações de programas da televisão, quatro crianças responderam que não, e 

oito afirmaram que inventam brincadeiras tendo, como referências esse meio de 

comunicação: 

 

Aline, 9 anos, diz que gosta de brincar de Clube das Winks. 

- São quatro amigas e três bruxas. Essas três bruxas roubaram o poder da 

Bloom e essas três amigas estão tentando recuperar o poder da chama dela 

que é a chama do dragão, entendeu? É muito legal, a gente envolve isso nas 

brincadeiras. Tem vezes que brinca eu, a Marina, a Oriane e o Gustavo. 

- E vocês criam uma brincadeira? 

- Sim. A gente usa palavras diferentes que não usa no desenho. A gente faz 

um pouquinho diferente, a menina é super metida e nós duas, eu e a Oriane, 

queremos conquistar o menino que é o Rein. Ele é irmão dessa metidinha que 

é a Esther, a Mariana é a Esther. A gente quer conquistar o Rein, só que o 

Rein obedece as nossas missões não a dela e ela tenta explicar para ele que 

a gente é do mal, mas ele não aceita. Ele tampa o ouvido, vai para o quarto, 

faz  qualquer coisa, mas não obedece ela. 

 
Ingrid, 8 anos, afirma que pensa estar dentro do desenho animado. 

- Por exemplo, nos Padrinhos Mágicos quando o Timmy está realizando um 

desejo, eu penso  que sou eu quem está realizando. 

- Quais são os desejos que realiza? 

- Por exemplo, eu quero um armário, eu quero uma bolinha de pingue-

pongue! Tudo realiza. 

- Esse personagem que você representa é um feiticeiro? 

- Não. Ele tem padrinhos mágicos, duas fadas chamadas Cosmo e Wanda, 

um homem e uma mulher, um casalzinho. Depois nasce o Poof, uma bolinha 

pequenininha, que é o irmão-fada. O Poof só realiza desejos horríveis, ele 

faz tudo ao contrário, só quando ela estiver grande que ela vai realizar 

desejos ótimos. 

 

As entrevistas demonstram que as brincadeiras advindas das séries televisivas 

não empobrecem o imaginário e a criatividade das crianças, que não reproduzem e não 

fazem da mesma forma vista na TV. Tanto os meninos quanto as meninas entrelaçam, 

com sua próprias ideias e interpretações, os personagens, os poderes e as características 

dos protagonistas, como diz Igor, de 8 anos: “eu gosto de misturar os super-heróis” ou 

como afirma Aline, com idade de 8 anos: “A gente usa palavras diferentes que não usa 

no desenho”. Pesquisas realizadas na sociologia da infância confirmam que as crianças 

não são uma tábula rasa, um papel em branco, a ser moldado e formatado pelos adultos 

e pelas mídias; ao contrário, elas são ativas na determinação de suas vidas e daqueles 

que estão ao seu redor, e atuam na construção do seu ser social e cultural, na sua 
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socialização e aculturação como evidenciam Alan Prout e Alison James (apud 

Montandon, 2001). 

Nessa perspectiva, Corsaro (2001) desenvolve o conceito de “reprodução 

interpretativa”, demonstrando que as crianças não imitam e nem recebem passivamente 

as mensagens, os comportamentos, as normas, a cultura do mundo adulto; mas os 

interpretam, participam, se apropriam ativamente do mundo dos adultos para produzir a 

sua própria cultura de pares e, ao mesmo tempo, contribuem para reproduzir a cultura da 

qual participam, como fazem todos os membros da sociedade. Com base nesse conceito 

e na nossa investigação, podemos afirmar que as crianças, ao brincarem, não se limitam 

à reprodução de cenas, personagens e roteiros dos desenhos animados, por isso não 

concordamos com o posicionamento de Kline (1993), que afirma que as brincadeiras 

provenientes da  TV amortecem a imaginação infantil. 

Segundo Girardello (1999), é durante a infância que a imaginação tem uma 

sensibilidade especial; as crianças tendem a desenvolver de maneira mais livre as suas 

fantasias, em que seus devaneios, sonhos e desejos irrealizáveis podem se concretizar, e 

a plenitude dessa experiência nessa fase da vida é requisito de boa saúde psicológica na 

fase adulta. 

Constata, ainda, que não há consenso entre os pesquisadores sobre a relação 

entre a televisão e a imaginação infantil. Ítalo Calvino fala sobre o receio de que a 

televisão possa adormecer a imaginação infantil: “Em meio ao dilúvio de imagens pré 

fabricadas... estamos correndo o risco de perder uma capacidade humana fundamental: a 

capacidade de pôr em foco visões de olhos fechados /.../ de pensar por imagens” (apud 

Girardello, 2001, p.1 ). Contrapondo a essa posição, relatamos um trecho do filme Caro 

Diário, do diretor italiano, Nanni Moretti. O protagonista é um professor que ao entrar 

em um lugar com televisão ligada – sala de espera de médico, de dentista, restaurantes, 

fila de bancos – faz críticas inflamadas à indústria cultural e à comunicação de massa. 

Em protesto ao consumismo, deixa a cidade e vai morar em uma ilha, onde as pessoas 

vivem em um regime de mosteiro, mora em um claustro sem luz, água encanada, sem 

qualquer meio de comunicação. Após alguns dias começa a ficar ansioso e irritado. 

Quando vê um navio se aproximando, corre até a praia e consegue nadar e entrar na 
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embarcação. A bordo, começa a gritar e faz um desabafo: “A televisão não destrói a 

imaginação das crianças, não! Quando vêem televisão, elas sonham de olhos abertos” 

(apud Girardello, 1999, p.3). 

Algumas condições favoráveis para o desenvolvimento da imaginação infantil 

são indicadas por Girardello (1999): o envolvimento da criança com as manifestações 

artísticas, o contato com os elementos da natureza, a mediação adulta, a narração de 

histórias e a brincadeira. Essa realiza a mediação entre o subjetivo e o objetivo, a ponte 

entre situações de fantasias e reais. A pesquisadora constata também que, para 

compreendermos o papel da TV em relação ao imaginário infantil, é necessário 

levarmos em conta três fatores: o tempo que a criança passa diante da tela da TV, o 

conteúdo da programação e a mediação adulta. Girardello (1999, p. 4) afirma: 

 

Enquanto a hipótese predominante na psicologia cognitiva do início dos anos 

80 era a de que assistir televisão tomava o lugar da brincadeira imaginativa, 

as pesquisas mais recentes mostram, ao contrário, que o conteúdo da 

televisão é incorporado á brincadeira, Os heróis, as heroínas e aventuras da 

TV são usadas como matéria da vida de fantasia das crianças. As narrativas 

da TV funcionam como uma espécie de pré-roteiro para a brincadeira 

imaginativa das crianças.  Isso acontece inclusive durante a própria 

experiência, já que as crianças brincam com freqüência enquanto assistem à 

televisão. 

 

Outro autor corrobora com esse tema, Howard Gardner (apud Girardello, 2001, 

p. 5), ao investigar os aspectos cognitivos da criatividade, verificando que, em tempos 

remotos, a imaginação infantil era impulsionada pelos fatos e personagens dos contos 

narrados à “beira do fogão”, posteriormente, pelas histórias e ilustrações do livro de 

literatura infanto-juvenil. Na atualidade, a aventura, a ficção, os heróis e as heroínas 

derivados da televisão são um ponto de partida, um estímulo para o desenvolvimento da 

fantasia. O autor evidencia que “A imaginação da criança apanha essas figuras da tela 

da televisão e, com seus métodos misteriosos, modela os desenhos e histórias de seu 

mundo de fantasia”. Com lápis de cor, massinha, argila e fantoches, a criança é 

inspirada por essa mídia, dando formas às suas próprias criações. Quando assistem à 

televisão, as crianças imaginam e, depois, recriando os personagens, as histórias, as 

imagens, nas brincadeiras de faz de conta, elabora-os e os faz seus. 
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As entrevistas das crianças demonstram que as narrativas e as cenas da TV 

funcionam como um suporte, um guia de ação para a brincadeira e para o florescimento 

da imaginação infantil: 

 

Rodrigo, 8 anos: Eu tenho um monte de brinquedos que eu vou pegando e 

fazendo guerrinha. Quando eu era criança eu fui ganhando bonequinhos, 

animais e qualquer bichinho que eu tinha eu punha em um balde grandão. 

Quando eu quero brincar eu pego uns carinhas que parecem ser do mal e 

uns do bem e começo a guerrear. Os do bem vencem sempre e são os mais 

bonitos. Outras vezes eu faço assim, tem um bonequinho aqui e outro aqui. 

Eu vou dar o exemplo do Dragon Ball. Ele transporta, faz o Kame hame há 

dividido por mil vezes e mata o carinha. O do Naruto você vai atacar e tele-

transporta faz o kenjutsu no cara, bate nele até, faz o jutsu de possessão da 

sombra e o cara fica paralisado. Você pega e joga nele, cancela o jutsu, para 

não dar tempo de ele escapar e acaba com o carinha. 

Paula, 8 anos, diz que gosta de representar as Três Espiãs. 

- Eu finjo que tem alguns objetos como a mochila a jato e quando aparece 

algum ladrão eu protejo as pessoas.  

 

Por esses relatos, percebemos que a cultura lúdica incorpora diversas imagens e 

narrativas presentes na tela da TV e esses conteúdos televisivos podem fornecer heróis, 

heroínas, vilões e outros personagens em que as crianças se inspirem para desenvolver 

suas brincadeiras e fantasias. Brougère (2001) demonstra que a TV alimenta a 

brincadeira e, ao mesmo tempo, permite à criança apropriar-se ativamente dos 

conteúdos dessa mídia. Todavia, nem tudo que é vinculado pela TV, nem mesmo os 

programas mais apreciados pelas crianças, geram brincadeiras. É imprescindível que o 

universo televisivo seja conectado às lógicas da brincadeira, que são menos alteradas 

que as suas representações e suas contextualizações. Assim, “a luta, o confronto com o 

perigo, socorro levado a alguém, a reprodução de certas cenas da vida cotidiana 

(refeição, cuidados com o bebê, compras) são tais estruturas que podem ser revestidas 

de novos conteúdos” (Brougère, 2001, p. 53). 

Por meio das falas de Rodrigo e de Paula, expostas acima, constatamos que as 

crianças utilizam os desenhos animados Dragon Ball Z, Naruto, Bakugan, Três Espiãs 

Demais como suporte de suas brincadeiras, integrando-os à estrutura permanente de seu 

universo lúdico. No caso do menino, usa as lutas entre os bonecos, para fazer um 

confronto entre o bem e o mal, sendo que o boneco representante do bem sempre vence 

e é o mais bonito, ou utiliza os golpes dos personagens dos desenhos para fazer um 
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combate entre os seus bonecos; a menina utiliza sua mochila a jato para salvar as 

pessoas dos bandidos. Essas crianças empregam os temas televisivos no conjunto das 

lógicas das brincadeiras usuais. A esse respeito, Brougère (2001, p. 59) afirma: 

 

A cultura lúdica está impregnada de tradições diversas: nela encontramos 

brincadeiras tradicionais no sentido estrito, porém talvez mais estruturas de 

brincadeiras reativadas, elementos, temas, conteúdos ligados à programação 

infantil ou à imitação dos colegas ou dos mais velhos. Novos conteúdos, em 

particular os originados pela televisão, primeira provedora do imaginário, 

vêm  se inserir em estruturas anteriores disponíveis e dominadas pelas 

crianças. Em parte, as formas das brincadeiras mais contemporâneas reativam 

estruturas de brincadeiras que pertencem a um núcleo constante da cultura 

lúdica, pelo menos há diversas gerações. 

 

A brincadeira tem a ver com as histórias, com a imaginação, com as atividades e 

as ações que a criança inventa e vivencia no seu meio sociocultural. Embora Vigotski 

(2009) não trate da relação entre televisão e brincadeira, faz uma reflexão sobre a 

imaginação e a criação na infância. Ele constata, que desde a tenra infância, 

manifestam-se os processos de criação exprimidos pelas suas brincadeiras. A menina, 

ao brincar com a boneca, imagina que é a mãe, ou o menino, que finge ser um super-

herói, ambos desenvolvem a capacidade autêntica de criação. Como isso ocorre? O 

autor mostra que a criança, ao brincar, imita as atitudes e comportamentos dos adultos. 

Porém, na atividade lúdica, ela não faz uma cópia dessa realidade, não reproduz 

simplesmente o que observou ou viu dos mais velhos ou da televisão; a criança 

reelabora de forma criativa as experiências vivenciadas. É a combinação desses 

elementos que representa a criação de uma realidade nova e que responde aos desejos e 

às aspirações da criança. A base dessa criação na brincadeira é a imaginação em 

atividade. 

Durante os meses de convívio com as crianças, percebemos, desde os primeiros 

dias, inúmeras cenas de lutas, batalhas, brinquedos com armas e monstros entre os 

meninos. Ao perguntar por que eles gostavam de brincadeiras de guerra, disseram que 

esse faz de conta envolve aventura, ação, e, representam seus super-heróis combatendo 

os vilões, seres alienígenas que querem destruir o nosso planeta e, também, gostam de 

participar do torneio de lutas marciais. As crianças sabem diferenciar uma briga de 
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verdade de uma “luta de mentirinha”, como mostra Eduardo ao explicar a brincadeira de 

Dragon Ball Z realizada com Igor no pátio do recreio: 

 

Eduardo, 9 anos, diz: 

- Aquela brincadeira é muito legal, ela não machuca ninguém, só brinca de 

luta de mentirinha.  A gente fica brincando e juntamos duas mãos para fazer 

o Kame hame ha, um golpe super poderoso. 

- Quais personagens vocês representavam? 

- Eu represento o Kakarotto, o Vegeta e o Trunks e ele o Gohan. 

 

Cinco meninos simulavam um torneio de lutas no palco do teatro arena, 

arremessando golpes de ninjas, utilizando as mãos fechadas ou abertas e, ao 

mesmo tempo, levantando as pernas em direção ao adversário, gritavam 

inúmeras onomatopéias. Em um desses golpes, um dos meninos cai 

lentamente e morre. Passados alguns minutos, o menino se levantando e 

outro colega diz: “você está morto, não pode levantar”, o garoto responde: 

“Posso sim, fui  ressuscitado”. Levantou e continuou a brincar. 

Posteriormente, perguntei ao Breno, um dos participantes dessa atividade 

lúdica,  qual era o  nome dessa brincadeira e ele disse que chamava Naruto, 

um desenho animado que passava na TV. (Diário de Campo) 

Na entrevista mais detalhes sobre a brincadeira; ele relatou que os meninos se 

transformavam  nos carinhas do Naruto. Indaguei: como são eles? 

- São fortes, rápidos, ninjas e lutam contra os outros. Informou que cada 

episódio tem uma luta.  

Qual personagem você encenava?  

- Personagem quatro, com a força de um gorila. 

 

Outra cena que observei, com dois meninos realizando um combate entre o 

dinossauro e o avião caça míssil supersônico. Os dois garotos corriam pelo 

gramado e simulavam ataques, vôos rasantes entre um e outro. O menino que 

manipulava o dinossauro dizia: - Eu sou o animal mais forte do planeta e vou 

destruir esse avião. Essa batalha durou uns dez minutos e no final, o  piloto 

lança um míssil no coração do dinossauro, e, este cai lentamente no gramado 

e fala: - Você conseguiu me matar! ( Diário de campo). 

 

Brincar de guerra, lutas e combates segundo Brougère (2001) permitem às 

crianças expressarem agressividade, raiva, de forma legítima, tornando-as menos 

assustadoras, fazendo com que elas adquirem controle desses comportamentos. Cabe 

realçar que as crianças, ao simularem que estão brincando de guerra e de luta, não 

apresentam atitudes hostis e violentas com os seus colegas. Nem toda brincadeira de 

combate gera agressividade e precisamos constatar que a guerra e a brincadeira estão 

fundadas na oposição entre dois campos, havendo sempre o vencedor no final do 

batalha. Essa estrutura está marcada na cultura lúdica, não somente nas brincadeiras de 

guerras, mas nos jogos sociais, sociais e informais. 
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Em nossa pesquisa, observamos que tanto os meninos quanto as meninas 

representam em suas brincadeiras os protagonistas dos desenhos animados. Heróis, 

heroínas e vilões fazem parte da cultura lúdica infantil e quando as crianças os simulam, 

vivenciam um mundo no qual têm poder e força, conduzindo a ação. O encanto e a 

sedução que os desenhos animados exercem no público infantil estão relacionados aos 

temas desenvolvidos por essa narrativa, tais como a magia, o humor, a aventura, a luta 

entre o bem e o mal, em que reina a lógica do tudo é possível. 

Bomtempo (1999), constata que os meios de comunicação, na atualidade, em 

especial, o cinema e a televisão – por meio dos filmes para crianças e dos desenhos 

animados, com seus super-heróis como He-Man, Goku, Power Rangers e outros – 

influenciam o desenvolvimento do jogo de faz de conta, tornando-o mais complexo e 

elaborado. Fundamentado-se em Kostelnik e colaboradores, essa autora aponta alguns 

características dos super-heróis e heroínas: 

 

- Bondade, sabedoria, coragem, inteligência e força; 

 

- solucionar qualquer problema e ultrapassar obstáculos. Os super-heróis não 

têm de se preocupara com os compromissos que caracterizam o mundo real e 

suas soluções são sempre aceitas;  

 

- as pessoas os procuram para que os guiem e resolvam suas dúvidas, 

enquanto eles não recebem ordens de ninguém; 

 

- sabem sempre o que é certo, nunca se enganam, não estão sujeitos as 

duvidas, frustrações e fraquezas como a maioria das pessoas. São aprovados 

e reconhecidos pelos adultos e todos querem ser seus amigos. Portanto, as 

crianças desejam ter os poderes que eles têm, como força, velocidade e 

resistência, além do poder de voar, nadar embaixo d’água a longas distâncias 

ou mudar a forma do corpo. (Bomtempo, 1999, p. 65,66). 

 

Baseando-nos nessas características podemos compreender porque as crianças 

ficam encantadas e são atraídas pelos super-heróis e super-heroínas  e os recriam em 

seus jogos de faz de conta. Bomtempo (1999) ainda constata que as crianças, ao simular 

um mundo onde têm poderes e forças para derrotarem os vilões, permitem-se construir a 

autoconfiança, o que as leva a superar os obstáculos de seu dia a dia. Além disso, 

ampliam as habilidades linguísticas, desenvolvem a cooperação e a imaginação. 

Os heróis dos cartoons e animes contemporâneos, segundo Salgado (2005), são 
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representados por crianças autônomas, poderosas, competentes, empreendedoras, que 

procuram salvar o universo, sem o auxílio dos adultos a quem faltam habilidades e 

competência para lidar com as tecnologias da cultura digital, por méritos próprios. Esse 

mundo não é mais habitado por feiticeiros, fadas, reis e rainhas, foram substituídos por 

holografias, personagens oriundos do mundo virtual ou criados pelas experiências 

científicas com alta tecnologia, onde transitam heróis, ainda crianças, que, para se 

tornarem experts, é necessário treino, esforço e disciplina. Dessa maneira: 

 

/.../ Tornar-se herói significa pôr em prática um poder que não mais advém de 

uma varinha de condão ou de um planeta iluminado por criptonitas, mas 

assumem um caráter pragmático, cujos efeitos práticos concretizam-se 

mediante atitudes que expressam obstinação e esforço próprio. Esse poder 

pragmático,  bem distinto da magia concedida por fadas ou magos a heróis e 

heroínas que habitam os contos de fada, independe do suporte de uma 

entidade fantástica, mas nasce e cresce devido a condutas e atitudes 

realizadas pelo próprio sujeito, uma vez que seu motor nada mais é do que a 

determinação pessoal de obtê-lo. Competências e poder formam uma parceria 

presente, desde a mais tenra idade, na vida de meninos e meninas que se 

definem como poderosos. (Salgado, 2005, p. 232). 

 

A imagem da criança todo-poderosa difundida pelos desenhos animados está 

presente nas inúmeras brincadeiras desenvolvidas no pátio do recreio e nas entrevistas 

realizadas com as crianças do 3º ano da escola pesquisada, como diz Eduardo, 9 anos, e 

Liliane, 9 ano: 

 

- Eu gosto de brincar de Dragon Ball Z, Bakugan, Power Ranger. No 

Dragon Ball Z, eu gosto  de ser o Vegeta, de ter o poder e a fortaleza dele. 

Ele tem cabelo arrepiado, é muito sério e usa só uma roupa azul com luvas 

brancas e possui ataques muito fortes. Eu imagino tendo os poderes deles, o 

super ataque “Kame hame há” tem o soco duplo, que é muito forte. Existem 

outros ataques, mas não lembro o nome, eles voam também. 

 

Liliane conta que o desenho que mais gosta é as Três Espiãs Demais: 

- Sam, Alex e a Clover ficam ajudando o mundo, salvando as pessoas do 

perigo. Por exemplo, um ladrão rouba uma loja, daí elas vão descobrir quem 

é, porque sempre usa uma mascara, e elas prendem o ladrão. Eu gosto de ser 

a Alex, porque tem cabelo curtinho, roupa amarela. Ela  é poderosa, legal e 

bonita 

 

Odinino (2009, p.102) demonstra que, a partir das últimas décadas do século 

XX, houve mudanças significativas na composição da imagem das super-heroínas dos 
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desenhos animados, incorporando em suas aventuras e ações atributos dos super-heróis 

masculinos: poderes superiores aos das pessoas comuns, habilidades ligadas à força e à 

destreza, manutenção da ordem e promoção da justiça em nome da sociedade ou de um 

bem compartilhado socialmente. Entretanto, essas novas heroínas continuam 

preservando e difundindo valores tradicionais atribuídos ao gênero feminino, como: “a 

obrigatoriedade da beleza, a docilidade e a importância da busca por um parceiro do 

sexo oposto”. Assim, as super-heroínas, Mulher Maravilha, As Meninas Super-

Poderosas, As Três Espiãs Demais entre outras, desempenham funções análogas às dos 

heróis do sexo masculino como Superman, Batman e Homem Aranha, e seus papéis 

diferem das heroínas dos contos de fadas. 

Inspirando-se em Sherry Ortner, Odinino (2009) verifica que as protagonistas 

dos contos maravilhosos, como A Bela Adormecida e Branca de Neve desencadeiam 

uma renúncia de agência, ou seja, ao se corporificarem como vítimas, as heroínas 

tradicionais são sempre passivas e salvas por seus príncipes encantados, sendo o 

casamento a principal realização dessas personagens. Cabe ressaltar que as princesas 

continuam presentes no cotidiano infantil devido à produção em grandes filmes desses 

contos pela Disney. 

Assim, as super-heroínas veiculadas pela cultura midiática infantil refletem uma 

mudança social na figura da mulher, incentivando as meninas a serem independentes, 

inteligentes e poderosas, e, ao mesmo tempo – equilibrando um universo tradicional e 

cristalizado por visões e processos identitários opositores e de padrões fixos, masculino 

e feminino – a manterem as características ditas femininas, como a beleza, o encanto e a 

meiguice. 

Concluímos neste ensaio sobre televisão e brincadeiras que as imagens 

vinculadas pela tela da TV, e presentes no universo lúdico das crianças, são conectadas 

às estruturas das brincadeiras já conhecidas e dominadas por elas, que alteram menos 

que as representações. A televisão não se contrapõe às brincadeiras; alimenta-as, assim 

como os adultos e as crianças mais velhas, já que a brincadeira não nasce do nada e, 

sim, das experiências da criança. Ao mesmo tempo, as brincadeiras permitem às 

crianças se apropriarem de certos temas televisivos. Assim, inúmeras brincadeiras 
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contemporâneas ativam novamente as lógicas de brincadeiras que fazem parte de um 

núcleo constante da cultura lúdica, identificadas em diferentes gerações. 
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Resumo 
o presente estudo investigou a dialogicidade em materiais didáticos impressos (MDI) de 

cursos de graduação a distância. Para isso, foi analisada a linguagem escrita utilizada 

nesses recursos instrucionais de dois exemplares de materiais didáticos de diferentes 

cursos de graduação de um mesmo programa de educação a distância. Por meio de um 

estudo de caso de natureza qualitativa, as análises tiveram o objetivo de identificar o 

emprego de recursos linguísticos capazes de conferir ao texto escrito condições 

necessárias para que esses materiais pudessem realizar a mediação pedagógica nas 

práticas educativas dessa modalidade de ensino. A investigação mostrou que a 

dialogicidade é um fator que deve se fazer presente na linguagem escrita de MDI por 

estimular o pensamento e o questionamento do aluno/leitor sobre os assuntos estudados, 

compartilhando com o cursista a cocriação do texto e a responsabilidade pela 

aprendizagem. 

  

Palavras-chave: Dialogicidade; Material Didático Impresso; Educação a Distância.  

 

Introdução 

As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) se fazem cada vez 

mais presentes nas práticas educativas dos programas de cursos a distância por sua 

versatilidade e acessibilidade crescentes. No entanto, os materiais didáticos impressos 

(MDI) ainda persistem no contexto da educação a distância (EAD), sendo um dos 

principais recursos instrucionais em inúmeras instituições de ensino que ofertam essa 

modalidade.   

Dada sua importância para a formação dos estudantes que estudam não 

presencialmente, os MDI são artefatos culturais alvo de recomendação e de avaliação 

por documentos oficiais que normatizam a EAD no país. Um de seus principais 

parâmetros de qualidade é a presença da dialogicidade, ou seja, a capacidade de dialogar 

com o cursista levando-o a interagir com o texto didático-científico mediador de sua 

formação. 
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Para que a “conversa” se estabeleça, diferentes recursos podem ser utilizados por 

autores e equipes multidisciplinares na elaboração dos MDI; mas a linguagem escrita é 

um substrato cujas propriedades devem ser exploradas na tessitura textual para que a 

interlocução com o aluno/leitor se torne possível.  

Tendo em vista a relevância dos MDI, o presente estudo foi desenvolvido a 

partir do seguinte questionamento direcionador: como a linguagem escrita empregada 

em materiais didáticos impressos de cursos de graduação a distância pode contribuir 

com a dialogicidade no processo de ensino e aprendizagem nesse contexto formativo? 

Para isso, foi conduzida uma investigação que se utilizou de dois exemplares de 

MDI de diferentes cursos de graduação de um mesmo programa de EAD cujas análises 

objetivaram identificar ocorrências linguísticas significativas de como o texto escrito 

desses recursos instrucionais favorecia a mediação pedagógica nas práticas educativas 

dessa modalidade de ensino.   

 

Dialogicidade e linguagem escrita de MDI utilizados em cursos a distância 

A EAD é uma modalidade de ensinar e de aprender cujos avanços, na última 

década, são representativos do valor que a formação escolar possui em nossa sociedade. 

Em um país de dimensão continental e evidentes contrastes sociais, o ensino não 

presencial se mostrou uma alternativa viável para a demanda de escolarização e 

profissionalização daqueles que se encontravam impossibilitados de frequentar uma sala 

de aula diariamente ou daqueles que se identificavam com uma proposta educacional 

mais flexível. 

Do ponto de vista educacional, a prática educativa a distância é uma atividade 

marcada pela complexidade envolvida nos atos de ensinar com vistas à aprendizagem de 

alunos detentores de características e necessidades distintas. Do ponto de vista 

operacional, o ensino a distância precisa de recursos instrucionais eficientes para 

promover uma mediação pedagógica de qualidade a partir da construção de vínculos 

entre educadores e aprendizes que trazem consigo diferentes vivências de mundo. As 

TDIC têm sido os principais instrumentos de que os programas de EAD da atualidade 
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têm se valido a fim de desenvolver projetos educacionais que possibilitem o diálogo e a 

interação entre seus sujeitos participantes, em quaisquer tempo e espaço. 

No entanto, um dos meios de instrução que tem persistido nas práticas 

educativas não presenciais é o MDI. Ainda que os livros eletrônicos e as videoaulas 

venham se constituindo como mídias apropriadas ao caráter versátil e flexível da 

modalidade a distância, o texto escrito impresso aparece como uma das principais 

mídias educacionais em instituições ofertantes de cursos na modalidade a distância.   

O MDI utilizado em cursos de graduação a distância deve ser entendido como 

um artefato cultural que comumente é elaborado pelos próprios programas de EAD. 

Esses materiais congregam saberes entendidos como necessários à formação 

profissional em nível superior de acordo com as propostas educacionais de cada 

instituição de ensino, sendo que a seleção de conteúdos corresponderá aos 

“conhecimentos e técnicas considerados fundamentais” para o desenvolvimento dos 

futuros profissionais (BITTENCOURT, 2006, p. 72). 

Visão semelhante é compartilhada por Weber e Oliveira (2016), para quem os 

MDI são artefatos culturais presentes na memória e na história das práticas educativas 

de diferentes contextos educacionais. Na EAD, eles cumprem a importante função de 

mediar o discurso entre cursistas e formadores, sendo esta uma necessidade específica 

dessa modalidade de ensino, pois os sujeitos desse ato educacional participam de um 

processo de ensino e aprendizagem caracterizado por tempos e espaços diferentes 

daqueles dos cursos presenciais.   

Os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância orientam que 

os MDI para a formação nessa modalidade devem refletir os pressupostos de educação 

previstos no projeto pedagógico do curso e ser disponibilizados em formato compatível 

com o perfil socioeconômico de seu público-alvo, permitindo a construção do 

conhecimento e a interação entre estudantes e professores. O documento reitera que a 

experiência no ensino presencial por si só é insuficiente para o alcance da eficácia 

nesses materiais didáticos, já que eles devem se mostrar adequados à lógica de 

concepção, tempo, conteúdo e linguagem do ensino não presencial (BRASIL, 2007). 
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Para garantir sua qualidade, o trabalho de elaboração de MDI para a EAD deve 

envolver uma equipe multidisciplinar: professor especialista, pedagogo, web designer, 

revisor textual, coordenador de curso... Esse grupo deve avaliar conjuntamente o melhor 

meio de disponibilizar o material e qual a linguagem mais adequada para que a 

dialogicidade se faça presente (BRASIL, 2007). Observam-se diferentes maneiras de 

produção desses recursos didáticos na educação a distância; desde a compra externa ou 

a terceirização até a produção institucional. Essa última forma tem sido frequente, ou 

seja, as instituições de ensino têm constituído seu próprio corpo de profissionais para 

atuar na confecção de seus materiais didáticos (ABED, 2014).   

A persistência no uso de um material didático dessa natureza pode parecer um 

dissenso em um momento em que as tecnologias digitais proporcionam formas mais 

acessíveis, dinâmicas e atrativas de se trabalhar conteúdos disciplinares de um curso. No 

entanto, Weber e Oliveira (2016) pontuam que, na atual geração de estudantes de cursos 

totalmente a distância, prevalece o perfil de usuários habituados ao texto impresso – 

educandos de 31 a 40 anos (ABED, 2014). Por isso, a adoção exclusiva de suportes 

textuais eletrônicos exigiria esforços na adaptação ao manuseio, à leitura e ao estudo 

dos textos ali publicados. Isso poderia representar um obstáculo à aprendizagem, 

trazendo desmotivação para a continuidade no curso. 

Esse fato justifica a necessidade de se compreender melhor o processo de 

elaboração de uma mídia educacional destinada à formação de adultos que estudarão, de 

modo autodirigido, seu MDI. É necessário, portanto, que cada aspecto empregado na 

confecção desse recurso seja cuidadosamente selecionado e concebido: layout, imagens, 

conteúdo, tipografia, papel, tamanho, cores etc. Além desses, a linguagem escrita 

empregada na tessitura desses textos didático-científicos merece atenção. Ela é matéria-

prima para a dialogicidade
15

 requerida no processo de ensino e aprendizagem em 

programas de EAD, ou seja, os atores envolvidos no ato educacional – formadores e 

aprendizes – devem dialogar para a construção conjunta do conhecimento. 

                                                           
15

 A dialogicidade na linguagem presente nos MDI é um dos critérios apreciados no processo de 

avaliação de um programa de educação a distância, conforme descrito no documento “Instrumento de 

Credenciamento Institucional para Oferta da Modalidade de Educação a Distância”, elaborado por MEC, 

SEED, INEP, SINAES.   
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O diálogo é um dos elementos aos quais a EAD deve recorrer para que sua 

proposta pedagógica rompa com a lógica da instrução unidirecional, a qual privilegia o 

ensino, para o desenvolvimento de uma outra pedagogia favorável à aprendizagem que, 

conforme Freire (1987, p.45), deve ter como ponto de partida de suas práticas 

educativas o questionamento sobre “em torno do que vai dialogar” com seus alunos. 

Belisário (2006) acrescenta que, por essa razão, a dialogicidade presente nos MDI é um 

dos critérios de avaliação de um curso a distância, porque ela pode desafiar e motivar o 

aluno a continuar seus estudos. Nessa perspectiva, o educando se torna um protagonista, 

e não um coadjuvante ou espectador do processo educacional. 

Ao contrário do que se poderia pensar, a leitura de um texto escrito não é uma 

atividade passiva. Ler implica a ativação de uma série de competências, que envolvem 

tanto a mobilização de conhecimentos linguísticos – coesão e coerência no uso da 

língua – quanto extralinguísticos – situação de produção textual, intenção do autor, 

nível de informação apresentada, aceitação da informação e, com bases nesses 

elementos, o texto adequadamente escrito para o contexto a que se destina poderá 

“provocar” ainda mais o seu leitor. Koch (2011, p.7-8) explica que a linguagem é uma 

forma de ação pelo fato de ser manejada com um propósito orientado a fim de se tornar 

um “lugar de interação que possibilita aos membros de uma sociedade a prática dos 

mais diversos tipos de atos, que vão exigir dos semelhantes reações e/ou 

comportamentos, levando ao estabelecimento de vínculos e compromissos 

anteriormente existentes”.  

O emprego da linguagem escrita nos MDI de um curso a distância deve, pois, ser 

cuidadosamente trabalhada para a situação e o público a que se destina a fim de 

possibilitar a interação entre os sujeitos participantes de seu processo formativo por 

meio de ações que resultem na aprendizagem. O aluno, ao lidar com a linguagem 

escrita, atua sobre o texto a fim de lhe produzir um sentido, ou seja, o leitor aplica ao 

material os saberes que já possui para construir novos conhecimentos a partir da leitura 

e da interpretação que realiza. A efetivação desse tipo de interação é fundamental para 

que o educando se sinta pertencente à sua comunidade de ensino e aprendizagem.       
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Os professores/autores de MDI para cursos não presenciais devem empregar 

alguns recursos textuais para fazer com que seus alunos/leitores se sintam presentes 

nesses textos, pois seu uso resulta nas condições necessárias à dialogicidade de textos 

escritos utilizados em cursos a distância. Segundo os estudos de Horn (2014), Koch 

(2010) e Leite (2011) sobre a linguagem como interação, os recursos textuais desejáveis 

nesses materiais formativos são:   

a) inferência – operação intelectual por meio da qual o leitor recupera 

informações implícitas em um texto necessárias à produção de sentido. O 

autor deve calcular o que será apresentado ao leitor e o que este deverá 

compreender pelo emprego do conhecimento de mundo (aquele construído a 

partir das experiências pessoais e do convívio em sociedade) e do 

conhecimento partilhado (aquele dividido entre o autor e o receptor de um 

texto). Esse processo possibilita a interlocução entre os sujeitos participantes 

desse ato comunicativo para a educação;    

b) operadores argumentativos – elementos da gramática de uma língua que têm 

por função indicar aos seus usuários a orientação de sentido de um enunciado. 

São pistas linguísticas colocadas pelo autor a fim de guiar o leitor na 

compreensão de qual sentido um enunciado linguístico se orienta: oposição, 

gradação, exemplificação, condição, adição etc.; 

c) marcas de afetividade – abordagem do conteúdo de maneira que o aluno se 

sinta parte do processo de ensino e aprendizagem. Isso pode ser feito por 

meio do uso de pronomes pessoais que façam o aluno/leitor se sentir parte da 

discussão; do emprego de marcas textuais normalmente empregadas no texto 

falado; da explicação de termos técnicos e/ou científicos a partir da 

compreensão do significado dessas palavras, aproximando o aluno/leitor do 

novo termo;   

d) contextualização – uso de marcadores que situem o aluno/leitor em relação 

aos conceitos e aos temas sendo abordados pois, especialmente no caso do 

MDI de cursos a distância, pode haver uma perda das condições de produção 
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(tempo, lugar, sujeitos, imagens...) pelo intervalo temporal existente entre a 

publicação do material e sua utilização pelo educando.   

O MDI desempenha, assim, papel preponderante no contexto formativo da EAD, 

pois ele atuará como meio para a interação entre o aluno, os conteúdos e os educadores. 

Para isso, a linguagem escrita deve facilitar a aprendizagem de modo a superar uma 

peculiaridade das práticas educativas a distância, a não presencialidade do professor. Ao 

promover a interação entre sujeitos que se situam em tempos e espaços diversos, a 

linguagem dialógica dos MDI permite o estabelecimento de uma relação de ensino e 

aprendizagem diferente da tradicional e, ao mesmo tempo, provoca a reflexão sobre que 

é ensinar e o que é aprender (HORN, 2014).  

O estudo sobre a linguagem empregada nos textos dos MDI utilizados em 

programas de EAD é assunto que deve ser investigado devido à especificidade 

envolvida nas ações educacionais nesse contexto formativo já que, segundo Leite (2011, 

p.55): 

 

o interesse de pedagogos sobre a educação raramente se relaciona à 

linguagem praticada [...] por alunos e professores. Em geral, a preocupação 

recai sobre conteúdos e técnicas pedagógicas. Sabemos, todavia, que 

nenhuma técnica será eficiente, se, entre aluno e professor, não houver 

adequado entrosamento linguístico, a partir do qual a interação entre os 

interlocutores se realiza.  

 

Por mais que as TDIC viabilizem o desenvolvimento de práticas educativas nos 

cursos a distância, o MDI é um artefato que ainda se mostra válido, especialmente 

quando ele é constituído por linguagem escrita que convida o aluno/leitor a inter-agir 

com textos que apresentam temas e conteúdos necessários à sua formação inicial. Da 

leitura individual, mas instigante, o texto escrito marcado pela dialogicidade será o 

“combustível” para outras conversas entre aqueles que ensinam e aqueles que aprendem 

no contexto da EAD. Justifica-se, portanto, a necessidade de que a linguagem escrita 

dos MDI seja alvo de estudos que possam contribuir com o aprimoramento dessa mídia 

educacional e com a elevação da qualidade no processo de ensino e aprendizagem da 

EAD. 
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Os caminhos da investigação 

Ao considerar que, na educação a distância, oportunidades para o diálogo entre 

os sujeitos participantes do ato educacional são uma necessidade para uma prática 

educativa que resulte em uma rede de construção do conhecimento, este estudo teve por 

objetivo analisar como a linguagem escrita empregada em MDI de cursos de graduação 

a distância pode contribuir com a dialogicidade no processo de ensino e aprendizagem 

nesse contexto formativo. 

Para realização desta investigação, empregou-se a metodologia do estudo de 

caso único por se tratar de ferramenta metodológica indicada para pesquisas nas 

ciências humanas, permitindo a análise do fenômeno em estudo e proporcionando uma 

visão de acontecimentos e fatos reais, constituindo-se em metodologia de investigação 

empírica de fenômenos contemporâneos (YIN, 2005). Com base no mesmo autor, este 

trabalho pode ser caracterizado sob duas perspectivas essenciais de forma a viabilizar 

sua execução: delimitação do objeto de estudo e procedimentos de coleta e análise de 

dados e evidências. 

Quanto à delimitação do objeto de estudo, o fenômeno investigado foi a 

dialogicidade viabilizada pela linguagem escrita presente nos MDI elaborados pela 

equipe docente de um programa de EAD ofertado por uma instituição de ensino 

superior (IES) privada. Em relação à coleta e ao estudo dos dados, foi utilizada a análise 

documental a partir do acesso a MDI produzidos entre os anos de 2010-2012 e 

utilizados nos cursos de hotelaria e letras da IES alvo desta investigação, com a 

finalidade de observar se a linguagem escrita empregada nesses materiais promove o 

“diálogo” com o aluno/leitor. 

Diante do exposto, esta investigação pode ser caracterizada como uma pesquisa 

qualitativa, empírica, baseada em um estudo de caso único. 

 

Análise da linguagem escrita de MDI de cursos de graduação a distância 

 

Para este estudo de caso foram selecionados dois exemplares de MDI utilizados 

em cursos de hotelaria e letras na modalidade a distância de uma IES privada que foram 
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identificados, respectivamente, como MDI 1 e MDI 2. Seus principais autores eram 

professores pertencentes ao programa de EAD da própria instituição, além de alguns 

autores convidados. A elaboração e a publicação dos materiais analisados ocorreu no 

período de 2010-2012 e sua produção envolveu uma equipe multidisciplinar 

institucional, conforme registrado na ficha catalográfica desses MDI. Cada obra 

apresentou quatro ou cinco capítulos que se constituíram em leituras obrigatórias dos 

cursos e às quais podiam ser relacionadas leituras complementares. Esses capítulos, 

independente do curso, apresentaram estrutura semelhante: título; autoria; introdução; 

objetivos; texto propriamente dito; resumo; atividades; referências. Entende-se que, para 

a qualidade desses materiais no contexto em que são utilizados, diferentes elementos 

devem ser observados – layout, tamanho, fonte, ilustrações..., mas esta análise se 

concentrou na linguagem escrita como via para a dialogicidade no contexto formativo 

do ensino não presencial. Seguem-se as análises de ocorrências linguísticas 

significativas que evidenciaram como o texto escrito de MDI pode favorecer a mediação 

pedagógica em práticas educativas de cursos de graduação a distância.   

 

Análise do MD 1: livro didático do curso de hotelaria 

O MDI 1 era um livro de leitura instrumental em língua estrangeira destinado a 

um curso de hotelaria, composto por quatro capítulos, cujos autores eram professores 

pertencentes ao quadro docente do programa de EAD da IES alvo deste estudo. 

A obra analisada apresentou exemplos em que a abordagem dos conteúdos se 

deu a partir de situações relacionadas ao futuro exercício profissional do cursista. Por 

exemplo, antes de apresentar estratégias de leitura, foram colocadas três situações 

hipotéticas para que o aluno/leitor pudesse avaliar sobre as maneiras como ele próprio 

lê. Essas situações foram a leitura de um panfleto turístico recebido na rua; a leitura de 

um contrato dos serviços firmados com uma agência de turismo e a leitura das 

informações de um bilhete aéreo a fim de localizar a poltrona na aeronave. Na 

sequência, as estratégias de leitura estudadas foram apresentadas uma a uma e, algumas 

páginas depois, a indagação “Voltando ao questionamento que encerrou a seção 

anterior...” incitou o aluno/leitor a identificar quais das estratégias vistas eram 
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predominantes em cada uma daquelas situações hipotéticas anteriormente apresentadas, 

ou seja, ele foi levado a aplicar as informações recebidas para a resolução dos 

problemas previamente colocados por aquelas situações. 

Esses recursos fizeram com que a abordagem do conteúdo não se limitasse a ser 

expositiva e linear. A linguagem utilizada envolveu o aluno/leitor na medida em que ele 

era levado a imprimir ao tratamento do assunto suas visões, suas experiências e suas 

opiniões. Segundo Leite (2011), é importante que o aprendiz perceba que ele não deve 

apenas acompanhar a exposição do conteúdo, mas que deve contribuir para o seu 

desenvolvimento. Ao pontuar o texto com indagações como “E como você lê esses 

textos? Você os lê da mesma forma? Como você procede na leitura de cada um deles?” 

ou “Você consegue identificar a técnica de leitura predominante em cada situação?”, o 

aluno/leitor foi convidado a participar da “discussão” em torno do assunto e, ao interagir 

com o texto, atuou ativamente sobre ele, já que “o sentido de um texto é portanto 

construído na interação texto-sujeitos”, conforme lembra Koch (2002, p.17). Quando 

não há meios que instiguem a participação do aluno/leitor na produção de sentido, o 

texto do MDI se torna um “monólogo”.  

A exposição do assunto ‘estratégias de leitura’ foi acompanhada por situações e 

interrogações que convidaram o cursista a dialogar com a explanação sendo feita. 

Embora esse texto didático-científico tenha sido enriquecido por meio da “conversa” 

com o aluno/leitor, o texto incluiu um fechamento para o assunto abordado, pois, 

conforme Leite (2011), é preciso que a “aula” seja concluída com uma avaliação sobre a 

pertinência dos assuntos tratados para a formação do cursista. O parágrafo que encerrou 

o assunto fez um contraponto entre a leitura realizada no cotidiano e a leitura realizada 

no contexto profissional, destacando suas implicações para o trabalho desenvolvido nas 

áreas do turismo e da hotelaria.     

O MDI 1 apresentou uma preocupação importante ao abordar o assunto 

‘expressões idiomáticas’. O tratamento do conteúdo foi iniciado de maneira pessoal e 

afetiva, “Caro(a) aluno(a), você sabe o que é uma expressão idiomática?”. Na 

sequência, foi demonstrada consideração tanto com os alunos/leitores que desconheciam 

o assunto quanto com aqueles que já o conheciam. Os primeiros foram instigados a 
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continuar o estudo para descobrir do que se tratava o assunto e os segundos foram 

estimulados a ampliar o que sabiam sobre ele. A heterogeneidade é, portanto, um fator 

presente em qualquer contexto de ensino e aprendizagem e, na EAD, ele tende a se 

acentuar pelas diferentes realidades socioculturais dos estudantes. 

Na sequência, foi elaborada uma apresentação do assunto que consistiu em 

definir o que é uma expressão idiomática e como elas devem ser abordadas. Para isso, 

foram utilizados operadores argumentativos que, segundo Horn (2014), indicam para o 

aluno/leitor em que direção o fluxo da informação se orienta. Ao colocar que “...tais 

expressões são empregadas em situações comunicativas informais. Assim, é importante 

conhecê-las...”, o marcador linguístico ‘assim’ introduziu um enunciado que 

complementou o anterior que dizia respeito à informalidade das expressões idiomáticas. 

Mais adiante foi dito que “o sentido dessas expressões não é depreendido pela análise de 

palavras isoladas, ou seja, elas não têm um sentido literal”. A expressão ‘ou seja’ serviu 

para explicar de outro modo o que havia sido anteriormente, sendo a reformulação um 

recurso apropriado à mediação pedagógica em MDI (HORN, 2014). A finalização do 

assunto foi orientada pelo uso do marcador linguístico ‘portanto’, que sinalizou a 

conclusão do assunto.   

Após a explicação sobre o que é uma expressão idiomática e como ela deve ser 

abordada, o MDI 1 trouxe um exemplo dessa manifestação linguística no idioma 

estrangeiro estudado. Em vez de se criar uma situação que permitisse ao aluno/leitor 

inferir seu significado, este foi diretamente apresentado na língua materna do cursista. 

Com isso, poder-se-ia ter aproveitado a oportunidade para que o aluno/leitor fosse 

levado a participar da construção do sentido para aquele conteúdo da língua estrangeira, 

ao estabelecer relações com aquilo que havia sido colocado de maneira explícita no 

texto do MDI e com o que havia permanecido implícito (KOCH, 2010).  

 

Análise do MDI 2: livro didático do curso de letras   

O MDI 2 era composto por cinco capítulos e foi escrito para a disciplina de 

literatura de um curso de letras. Seus autores eram quatro professores pertencentes ao 

quadro docente do programa de EAD e uma autora era uma convidada externa. 
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Ao propor um estudo sobre a obra de Machado de Assis, o cursista foi 

convidado a ler um dos contos do escritor brasileiro. A estratégia utilizada para 

promover a interação e a participação do aluno/leitor na atividade foi dividir o texto em 

três segmentos, sendo esses acompanhados de indicações e questionamentos. Antes do 

início da leitura, fez-se uma apresentação geral do conto: “No primeiro deles, vemos o 

personagem principal...”; ao final do primeiro segmento, no clímax da história, indagou-

se: “Mas, o que exatamente aconteceu...? Sem conhecer o restante do conto, o que você 

acha? Quer arriscar um palpite?”; ao final do último segmento, abriu-se espaço para a 

avaliação da história: “E, então, você tinha acertado seu palpite? Achava que esse 

personagem era inconformado com a fama...?”. A divisão do conto, ressaltando suas 

partes essenciais, e a inclusão de perguntas dirigidas ao aluno/leitor sobre seus palpites 

em relação à história foram recursos que impediram a leitura de se tornar cansativa, 

além de convidar ao diálogo e à reformulação de opinião abrindo espaço para a 

mediação pedagógica do conteúdo (HORN, 2014). 

Outra estratégia para cativar o cursista é o uso de linguagem coloquial, 

comumente associada à oralidade, que suaviza o tratamento dado a conteúdos 

científicos como aqueles abordados em MDI de cursos de graduação a distância. Os 

capítulos do MDI 2 se mostraram pontuados por expressões como “Que tal agora 

vermos como essas teorias aparecem de fato?”, “Vale a pena rever as ideias 

apresentadas no capítulo...”, “Vamos agora analisar o conto...”, “Bem, até aqui, vimos 

que...”, “Como assim?”, “Vamos ler juntos...”, “O que isso quer dizer?”, “Bom, como 

podemos notar...”. Horn (2014) credita à coloquialidade a vantagem de promover o 

envolvimento do aluno/leitor com o texto do MDI e Leite (2011) acrescenta que esse 

tipo de linguagem favorece o vínculo afetivo do cursista com o conteúdo sendo 

abordado.    

O MDI 2 trouxe a abordagem de um tema a partir de um fato histórico ocorrido 

próximo à época em que um de seus textos didáticos foi elaborado. A inclusão de 

eventos do cotidiano é um recurso que pode auxiliar na compreensão de conteúdos 

técnico-científicos, mas, no contexto da EAD, a elaboração dos MDI deve se ater ao 

distanciamento temporal que haverá entre a publicação do material e sua utilização pelo 
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cursista. A menção a fatos e a acontecimentos relativos àquele momento histórico-social 

tomou o cuidado de incluir elementos que pudessem situar o aluno/leitor em relação aos 

assuntos. O esclarecimento quanto às condições de produção de um texto – tempo, 

lugar, sujeitos, imagens – são necessárias para a ativação de conhecimentos pelo 

aluno/leitor resultando, assim, em condições que favoreçam a interlocução (KOCH, 

2002, 2010).  

 

A linguagem escrita de MDI de cursos a distância: algumas aprendizagens 

O MDI se mostrou como importante recurso pedagógico nas práticas educativas 

da EAD por ser um artefato midiático ainda ligado à memória e à cultura educacionais. 

Além disso, ele revelou ser uma mídia adequada ao estilo de leitura dos estudantes de 

cursos a distância. Esses fatores indicam a necessidade de que a elaboração desses 

materiais didáticos seja alvo de estudos continuados a fim de aprimorá-los, já que, na 

modalidade não presencial, sua função é análoga àquela da aula do ensino presencial, ou 

seja, os textos escritos dos MDI devem fomentar condições para a exposição e a 

reflexão sobre conceitos e teorias. 

Dentre os diferentes recursos que contribuem para um MDI de qualidade, 

destaca-se a linguagem escrita. Ela deve ser trabalhada de modo a favorecer a 

dialogicidade, ou seja, a interação do aluno/leitor com o texto de seu material didático 

para que a mediação pedagógica dos conteúdos disciplinares se efetive. Espera-se que, à 

medida em que a leitura se realiza, os enunciados do MDI estimulem o pensamento e o 

questionamento acerca dos assuntos tratados, compartilhando com o cursista a cocriação 

do texto e a responsabilidade pela aprendizagem. 

Para que os MDI sejam um lugar de diálogo nas práticas educativas da EAD, as 

análises realizadas por este estudo indicaram que a linguagem escrita utilizada nesses 

materiais deve tratar com o rigor necessário os assuntos técnico-científicos, mas sua 

abordagem deve ter um tom pessoal, afetivo e incentivador para que os alunos/leitores 

dessa modalidade de ensino possam superar a não presencialidade dos formadores. Os 

MDI devem expressar claramente que eles se referem a atividades de ensino e 

aprendizagem de um curso; para isso, sua formalização no texto escrito auxilia o 
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aluno/leitor a se conscientizar da importância do estudo proposto. Para que a interação 

com os conteúdos seja mais proveitosa, observou-se que sua apresentação controlada 

em termos de extensão e de continuidade evita que o estudo se torne cansativo ou 

descontextualizado; além disso, indagações e sugestões entre um bloco de assuntos e 

outro favorece a atenção e o interesse do aluno/leitor. A exposição dos assuntos deve ser 

feita por meio de linguagem que evidencie em que sentido as ideias apresentadas se 

relacionam entre si, bem como deve incluir situações que levem o cursista a deduzir 

informações implícitas nos textos estudados. É recomendável, também, a inclusão de 

uma avaliação final sobre o conteúdo tratado. 

Para que esses fatores possam se fazer presentes nos MDI, seus autores devem 

dominar os conteúdos de suas disciplinas e serem auxiliados por uma equipe 

multidisciplinar quanto à maneira de abordá-los didaticamente em textos escritos. A 

dialogicidade deve se fazer presente nessas obras por ser um elemento capaz de 

proporcionar ao aluno/leitor o sentimento de pertencimento e de interação com as 

práticas educativas da EAD. 
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Resumo: 

O presente artigo tem como objetivo discutir a integração das tecnologias da informação 

e comunicação (TICs) e sua contribuição no processo de ensinar e aprender, visando a 

emergência da criatividade na aprendizagem da leitura e da escrita de crianças. Como 

arcabouço teórico, foi recorrido à perspectiva histórico-cultural e dentro dela a 

concepção de aprendizagem criativa de Mitjáns Martínez. Buscou-se o diálogo com 

autores do campo das TICs que abordam a importância da sua utilização para o processo 

de aprendizagem, no contexto escolar. Além de uma discussão bibliográfica o trabalho 

consiste em um relato de uma experiência vivenciada em duas turmas de 1º ano do 

Ensino Fundamental na Escola de Educação Básica da Universidade Federal de 

Uberlândia no ano de 2018. Para a integração das tecnologias de informação dentro e 

fora da escola, foi utilizado os princípios da metodologia ativa e apresentado como 

resultados, a aprendizagem significativa das crianças dos processos de ler e escrever, 

mediante a sua relação protagonista com os diferentes recursos e metodologias que 

envolveram as TICs.  
 
Palavras-chave: TICs, aprendizagem, criatividade. 

 

Introdução  

Esse artigo reflete sobre possibilidades de integração das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC’s) no processo da leitura e escrita. Os estudos e 

práticas se desenvolveram devido ao questionamento de inter-relação do uso das TIC’s 

para a emergência da criatividade na aprendizagem da leitura e da escrita da criança, por 

professoras do primeiro ano do Ensino Fundamental da Escola de Educação Básica da 

Universidade Federal de Uberlândia. 

O avanço das TIC’s tem instigado pesquisadores de diferentes áreas do 

conhecimento a compreender suas potencialidades em relação aos processos de ensino e 

mailto:vaneidedornellas@hotmail.com
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de aprendizagem. Nas duas últimas décadas o uso das tecnologias de informação tem se 

intensificado nas mais diversas áreas e segmentos da sociedade. A escola está imersa 

nessa sociedade e portanto, não tem como desconsiderar os avanços tecnológicos e as 

possibilidades de integração e uso das ferramentas da tecnologia em sala de aula a favor 

da aprendizagem dos alunos em todos os níveis de ensino.  

Compreender como o aprendiz utiliza as TIC’s e internet em outros espaços 

sociais se torna urgente. Bem como, criar estratégias com a utilização das tecnologias da 

informação e da comunicação como ferramenta para favorecer a emergência da 

criatividade na aprendizagem. Ao considerar a criatividade como processo inerente ao 

ser humano, estudos apontam que a natureza criativa do homem se elabora no contexto 

cultural, no qual os indivíduos se desenvolvem em uma realidade social. Dessa forma, 

não é possível deixar de considerar que as crianças, a partir do seu nascimento já se 

encontram em um ambiente digitalizado e o reflexo disso na sua forma de conhecer o 

mundo. 

Além disso, muito tem se debatido sobre metodologias que estimulem um 

aprendizado mais dinâmico e interessante para os alunos. Nesse sentido, a 

aprendizagem ativa (MORAN, 2017) se torna uma alternativa de inovação na busca de 

estimular o aprendiz a ser um protagonista do processo de conhecer. Superar o ensino 

que se concentra mais no conteúdo e menos na experiência e focar a aprendizagem no 

aluno, se torna uma necessidade, na atualidade. Para isso, o papel do professor se torna 

mais de orientador e mediador dos estudos, ao invés de transmissor de conhecimentos. 

Partimos do pressuposto que as tecnologias digitais podem facilitar esse processo e 

potencializar o aprendizado criativo com mais facilidade, visto que, os alunos que hoje 

cursam o Ensino Fundamental nasceram em uma sociedade digitalizada. Porém, dar 

subsídios a esses alunos, mergulhados numa cultura digital, ainda é um desafio para a 

escola. 

A partir desse contexto, surgiu a ideia de começar a integrar, de forma mais 

efetiva e significativa, a tecnologia em salas do primeiro ano, com crianças em processo 

de alfabetização. Concebendo que as crianças de 5 e 6 anos de idade já possuem acesso 

aos meios digitais fora da escola, foi pensado como essa prática poderia ser motivação 
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para uma aprendizagem mais significativa dentro da sala de aula. Aos poucos, foi-se 

descobrindo que as crianças se interessavam bem mais que as expectativas das 

professoras. 

 

Uso das tecnologias nas práticas pedagógicas  

Atualmente, vivemos em um contexto de revolução tecnológica. A rápida 

evolução da tecnologia tem ocasionado transformações e possibilidades em toda as 

áreas da sociedade e também no contexto educacional. Segundo Lévy (1993, p.7) “[...] 

novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo das 

telecomunicações e da informática”. Muitos alunos aprendem a usar as tecnologias em 

seu cotidiano em atividades sociais como em jogos, blogs, vídeos, redes sócias, entre 

outros. E o aprendizado e desenvolvimento da habilidade de leitura e escrita têm como 

novos aliados, ferramentas digitais como tablets, notbooks, aparelhos móveis, bem 

como serviços oferecidos pela internet (YouTube, Google, Wikipédia), principalmente 

as redes sociais, como Facebok, Instagran, Snapchat, whatsapp, entre outros) . 

Entretanto, normalmente, muitos desses recursos não são utilizados para 

atividades escolares, visto que, comumente, a escola, nem sempre, se beneficia desse 

recurso (PADILHA; SANTANA, 2015). Inclusive, alunos trazem experiências para a 

sala de aula que às vezes superam as experiências e vivências de alguns professores, 

frente às novas tecnologias de informação e comunicação.  

Por outro lado, muito tem sido discutido a respeito da necessidade de 

se considerar as experiências do aluno a favor de sua própria aprendizagem. Bem como, 

a sala de aula como espaço de interação para professores e alunos (FREIRE, 1983). 

Novos paradigmas de educação têm sido apontados, que estimulam um clima social 

participativo, inovador, reflexivo, criativo, na qual o aluno deve ser incentivado a 

pensar, refletir e construir. Nesse sentido, Freire (1997) aponta a importância de refletir 

sobre si e sobre o estar no mundo. Viver em uma sociedade marcada pela tecnologia 

digital, faz muitos professores sentirem o desafio de entender melhor o ciberespaço. A 

fim de considerar a necessidade de sentimento de pertença ao grupo como condição 
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para envolvimento no processo de aprender (FREIRE, 2007) e propor momentos de 

participação e interação ao uso da tecnologia a favor da aprendizagem.   

De acordo com Silva (2008, p. 35),   

 

[...] estamos vivendo momentos de exacerbação do indivíduo e da sociedade 

globalizada, novas demandas têm sido impostas a escola e ao professor, 

suscitando dúvidas e inquietações sobre como desenvolver o ensino e 

possibilitar a aprendizagem num universo tecnológico.  

 

Diante disso, tem sido arrogado ao professor, articular as tecnologias da 

informação e comunicação com o trabalho escolar e práticas pedagógicas. Diante do 

argumento que o quadro negro e livros didáticos têm se tornado obsoletos a vista 

do convívio dos alunos com computadores, tablets, celulares, televisão e ao 

acesso permanente da internet.  Segundo Almeida (2001) as tecnologias digitais da 

informação e comunicação é, atualmente a base dos desenvolvimentos científicos e 

tecnológicos da humanidade, bem como, fator indispensável para a produção de 

conhecimento. Visto que, “[...] interferem nos modos de conhecer e representar o 

pensamento pela combinação de palavras, imagens, sons, na atribuição de significados, 

nas subjetividades, nos espaços, tempos e relações interpessoais” (ALMEIDA, 2011, 

p.22). 

Além disso, de acordo com Gadotti (2007, p. 57) “[...] a construção do 

conhecimento, é, ao mesmo tempo afetiva e social”, e dessa forma, se tona muito 

importante considerar as experiências, conhecimentos e vivências sociais e individuais 

dos alunos.  

Concomitante, muito se tem debatido sobre a importância de o professor buscar 

compreender o universo do aluno a fim de estreitar a comunicação e a relação professor-

aluno, além de promover intervenções que sejam significativas aos alunos. Bem como, 

incentivar a aprendizagem centrada na produção própria e no desenvolvimento do aluno 

como sujeito de seu conhecimento (MITJÁNS MARTINEZ, 2008). O que significa que 

o aprendiz precisa ser protagonista da sua própria aprendizagem, com postura ativa e 

intencional. De acordo com Mitjáns Martinez (2008), participação ativas não se refere 

apenas a exprimir opiniões, mas, questioná-las e problematiza-las, argumentando e 
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debatendo. Para tanto, requer que os alunos sejam implicados na definição, formulação, 

acompanhamento e avaliação dos temas a serem estudados.  

Mitjáns Martínez (2008) destaca que para a expressão da criatividade na 

aprendizagem não basta a utilização de recursos diferenciados no contexto da aula. É 

preciso garantir a participação efetiva do aprendiz no processo de ensinar e aprender, 

tornando o ensino e a aprendizagem processos personalizados para estudantes e 

professores. Desta forma, o espaço-tempo da aula passa a ser colaborativo, dialógico, 

com intensa participação de todos os envolvidos na relação de ensinar e aprender.  

O interesse da referida autora, está em promover a emergência da criatividade na 

aprendizagem. Para Mitjáns Martínez (2008) a criatividade não é um dom ou algo inato, 

mas um processo da subjetividade humana, que pode emergir em qualquer campo ou 

ação. Na aprendizagem, a criatividade assume características em que o aprendiz se 

confronta com o que é dado, personaliza as informações e gera ideias próprias e novas 

que transcendem o que está posto.  

Diante desta concepção, o engajamento do aprendiz como protagonista de sua 

aprendizagem é fundamental, sendo o contexto e organização da aula, algo que passa a 

ser dinamizado para garantir um tipo de aprendizagem mais complexa, como a 

aprendizagem criativa. A utilização das TIC’s e da internet pode contribuir para o 

trabalho pedagógico do professor em prol de uma aprendizagem criativa, tendo em vista 

princípios de sua utilização no contexto escolar. Dentre os princípios podemos destacar 

a relação autoral e de produção do aprendiz, bem como a forma como este saber pode 

formar parte da vida do aprendiz e ser utilizado em seu dia a dia.   

Nesse sentido, torna-se fundamental que os professores conheçam as motivações 

dos alunos para inovar, pois, a sala de aula precisa ter novidades que impulsionem a 

aprendizagem. Muitas pesquisas têm mostrado o quanto crianças e jovens tem sido 

influenciadas pelas novas tecnologias de comunicação, o que tem instigado muitos 

professores a buscarem diferentes formas de uso desse meio. A partir da demanda da 

necessidade de inserção do uso das tecnologias no espaço escolar muitos professores 

têm buscado desenvolver habilidades para integrar ferramentas tecnológicas em suas 

práticas. O uso de vídeos, áudios, power-point, e-mail, quadros interativos, entre outros, 
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têm se intensificado nos últimos anos no trabalho docente. Por outro lado, 

muitos desafios são colocados no fazer docente mediante o trabalho multifacetado, que 

precisa atender necessidades diferenciados, muitas vezes adverso à sua formação.  

A inserção de novas tecnologias não garante a consecução dos objetivos 

educativos (Silva, 2008). Tanto alunos quanto professores precisam ter clareza dos 

objetivos educativos das práticas realizados para que as novas tecnologias possam 

contribuir com a aprendizagem de formar efetiva. Para Silva (2008, p. 36).  

 

É preciso que o professor reconheça o seu importante papel como agente promotor do 

processo de aprendizagem do aluno, construtor do conhecimento, e que condições para 

que este se sentindo desafiado, motivado a explorar, refletir e rever ideias, conceitos e 

teorias, planejando suas aulas com o auxílio das novas tecnologias ou não, com clareza 

em relação a maneira de articular os comprovantes do processo de ensino objetivos, 

conteúdos, métodos e avaliação de maneira a construiu uma umidade de sentido e 

significado que permita que a aula seja realmente um espaço-tempo de 

ensinar aprender e de transformar.   

 

O uso de recursos tecnológicos pode enriquecer o ambiente educacional, mas, é 

do professor a função de criar ambientes de aprendizagem e a produção de 

conhecimento. Alguns elementos têm favorecido, nos últimos anos, uma maior reflexão 

sobre ações inovadoras no campo educacional, entre elas, segundo Martinez (2008, p. 

119), 

O crescente desenvolvimento tecnológico e seu impacto na produção de novas formas 

de acesso à informação, assim como no estímulo para a utilização de novas tecnologias 

no campo educativo, situação que coloca a escola diante de um duplo desafio: procurar 

sua especificidade em face dos novos espaços de produção e difusão do conhecimento e 

incorporar, criativamente, os novos recursos tecnológicos para favorecer o exercício da 

sua função. 

 

A escola é um espaço de desenvolvimento de práticas sociais e convive com as 

mudanças que as tecnologias e mídias digitais promovem na sociedade. Os nascidos 

após a década de 1980, especialmente após 1990, cresceram em meio a computadores e 

fizeram uso da internet e de jogos eletrônicos, quando ainda crianças ou adolescentes. 

Muitos compartilham informações por meio de redes sociais e acesso a dispositivos 

móveis. O número de crianças entre 5 a 9 anos tem crescido de forma intensa nos 

últimos anos. E acordo com pesquisa realizada elo comitê gestor da internet no Brasil 
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(CGI.br) por meio do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação (cetic.br) entre novembro de 2015 a junho de 2016, 23,7 

milhões de crianças e adolescentes já usavam a internet. (www.agencia.ebc.com.br, 

acesso em 16/10/2018). 

Para Levy (1993) o pensamento das novas gerações se desenvolve no âmago de 

um sistema de coprodução mediatizado pelas Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação – TDIC - compondo uma ecologia cognitiva tendo em vista que 

transforma a configuração da rede social ao envolver pessoas, objetos, pensamentos e 

significado articulados em “[...] uma rede na qual, neurônios, módulos cognitivos, 

humanos, instituições de ensino, línguas, sistemas de escrita, livros e computadores 

interconectam, transformam e traduzem as representações” (LÉVY, 1993, p.135). 

Almeida (2011) defende o uso das TDIC como instrumento cultural para uma 

transformação social e levanta a necessidade de mudanças no currículo, que deve se 

desenvolver integrada com os recursos tecnológicos. Segundo a autora, é urgente uma 

mudança na concepção de currículo concretizado na prática social e pedagógica com 

uso das TDIC a fim de estimular uma superação da abordagem fundamentada em 

princípios da sequência hierárquica de conhecimentos. Almeida (2011, p. 27) indica 

“[...] novas possibilidades de abertura e flexibilidade do currículo, de aproximação de 

uma abordagem dialógica, construtiva, cultural e histórico-social. Tal abordagem 

privilegia a experiência, a formação para cidadania e sujeitos críticos e criativos”. 

Almeida (2010) concebe a web currículo como um currículo que se desenvolve 

mediante a midiatização de ferramentas interfaces das TDIC e se organiza mediante 

conhecimentos elaborados previamente e em construção pelos aprendizes (alunos e 

professores) e todos os elementos que abrangem a escola. De acordo com Almeida 

(2011, p. 28 e 29 ): 

 
Os elementos essenciais na criação da web currículos são o professor, o aluno, as 

TDIC, a cultura, a proposta curricular e a prática pedagógica as que se fortalece por 

meio de projetos, investigação científica e resolução de problemas. O aluno é o 

sujeito ativo da própria aprendizagem e o professor o sujeito que cria situações 

favoráveis à aprendizagem. 

 

http://www.agencia.ebc.com.br/


 

682 

 

Nesse sentido, vislumbra-se um processo de ensinar/aprender que visa estimular 

a curiosidade dos alunos e a autoaprendizagem por meio de pesquisas, reflexões e 

resolução de problemas. Na qual, assumam um papel mais ativo e criativo na 

aprendizagem a partir de suas próprias experiências, saberes, opiniões, na construção do 

conhecimento. A utilização de recursos variados como vídeos, imagens, filmagens, 

textos em diversos formatos, acesso à internet em tabletes ou aparelhos móveis, dentro e 

fora da escola se constitui em alternativa para motivação dos alunos dentro dessa 

perspectiva. Se o professor almeja um aluno proativo e criativo, precisa trabalhar com 

metodologias nas quais os alunos se envolvam em atividades criativas.  

 

Metodologia de trabalho 

As metodologias ativas (MORAN, 2017) se torna uma possibilidade para esse 

trabalho. De acordo com o autor, as metodologias ativas visam estimular a curiosidade 

dos alunos e a autoaprendizagem por meio de pesquisas, reflexões e resolução de 

problemas. Na qual assumem um papel mais ativo na aprendizagem, a partir de suas 

experiências. O principal objetivo dessa metodologia é incentivar os alunos a 

aprenderem de forma mais autônoma e participativa, a partir de problemas e situações 

reais. Outro objetivo é incentivar o trabalho em grupo de forma colaborativa, ao mesmo 

tempo que se desenvolve e aprende com os outros. Os alunos devem estar no centro do 

processo de aprender, participando ativa e criativamente na construção do seu próprio 

conhecimento. 

A partir dessas considerações e na busca de educação de mais qualidade, 

professoras do 1º ano do Ensino Fundamental do CAp Eseba/UFU procuram inserir de 

forma mais efetiva, as tecnologias digitais no cotidiano dos alunos, dentro e fora da 

escola. Foram utilizados tablets, datashow e o acesso à internet, bem como a criação de 

um site educativo, como possibilidades de utilização das TICs no contexto da sala de 

aula, para favorecer a aprendizagem criativa da leitura e da escrita das crianças. O 

trabalho tem sido realizado ao longo do ano letivo de 2018 e conta com a parceria das 

crianças e de seus familiares. 
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A inserção de tecnologias digitais na prática cotidiana dos alunos do  1º ano no 

CAp Eseba/UFU 

 Os alunos em processo de alfabetização demonstram grande interesse em 

atividades a partir de suas próprias experiências e da realidade do seu cotidiano. A 

emergências, cada vez maior do uso das tecnologias digitais no meio social de crianças 

de 4 a 9 anos e o acesso à internet se torna uma alternativa concreta para o trabalho 

dentro e fora da sala de aula como motivação para a alfabetização. 

 Baseado nessa possibilidade, professoras do 1º ano decidiram intensificar o uso 

de tablets, datashow e o acesso à internet na sala, afim de garantir o interesse e a busca 

da reflexão, autonomia e criatividade por meio das tecnologias digitais. 

Uma das práticas utilizadas é a utilização de pequenos vídeos em que todos os 

alunos dão sua opinião ou expressam o seu conhecimento sobre determinado 

assunto/conteúdo. A professora filma, por meio de celular, a fala dos alunos, 

individualmente, enquanto os outros colegas fazem alguma atividade sobre o assunto. 

Esse procedimento é utilizado de várias formas. Ora é conversado anteriormente sobre o 

tema, ora os alunos são instigados a pesquisarem em casa com os pais, ora é passado um 

vídeo do YouTube sobre o assunto, ora é apresentado o assunto no livro didático, ora é 

referente a uma visita fora da escola, ou mesmo, lançado um assunto de interesse dos 

alunos ou pré-estabelecido pela professora, entre outros.  Depois das filmagens prontas, 

a professora edita o vídeo, colocando-os em sequência. No outro dia, o vídeo é passado 

para os alunos no datashow. É a hora das discussões. Os colegas têm a oportunidade de 

concordar ou não, com a fala do colega, ou completar as informações. A professora vai 

mediando a conversa, ajudando os alunos a compreenderem as informações e 

questionando-os a respeitos das inferências. Acredita-se, dessa forma, o aluno ser 

colocado no centro do processo de aprendizagem, participando ativamente da 

construção do conhecimento, de forma colaborativa. O vídeo pode ser postado para ser 

assistido pela família, via internet. Os familiares também são incentivados a assistirem 

os vídeos com os alunos em dispositivos móveis ou computadores, em casa. Em 

algumas situações, depois das discussões, os vídeos podem ser regravados, para 

complementação de informações ou correções de possíveis equívocos, apresentados na 
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primeira gravação. O envolvimento dos alunos é muito significativo nas discussões e 

esperam ansiosamente para a apresentação do vídeo completo. Muitas vezes, os alunos 

pedem para regravar sua fala, apesar de não serem cobrados a isso. 

Outra experiência que também deve ser destacada nas práticas realizadas com 

alunos do 1º ano é a publicação dos trabalhos realizados pelos alunos, bem como fotos 

das atividades dentro da escola em um site educativo. Um site foi criado por Muniz 

(2015) a partir de sua pesquisa de doutorado, na qual tinha como escopo compreender a 

emergência da criatividade na aprendizagem da leitura e da escrita e suas inter-relações 

com o desenvolvimento da subjetividade da criança. Um dos objetivos da criação do 

site foi organizar um espaço de publicação das produções autorais das crianças e 

constituir uma comunidade educativa para leitura e divulgação coletiva do que é 

produzido no âmbito da escola. Um site formativo e interativo para crianças que estão 

em processo de aprendizagem da leitura e da escrita e para seus familiares, 

Desta forma, a professora criou um espaço no site para inserir as publicações 

autorais das crianças. Este espaço é denominado “Crianças autoras” e reúne diferentes 

tipos de registros das crianças como: desenhos, escritas, colagens e outros elementos.  

Os aprendizes são autores das produções e escolhem o que gostariam de inserir 

no site. As crianças podem ver seus trabalhos publicados, assim como realizar a leitura 

das produções dos colegas, tanto na escola, quanto em outros contextos sociais. E 

também, mostrar suas produções e de seus colegas aos seus familiares e amigos. Este 

trabalho permite às crianças a compreensão da função da leitura e da escrita como 

processos de expressão própria, de suas ideias, sentimentos, emoções, experiências, 

assim como processo de comunicação consigo mesmas e com o outro.   

Dentre as publicações no site estão livros produzidos de forma coletiva e 

individual pelas crianças, projetos científicos da turma, bem como outras produções 

autorais das crianças. Semanalmente, as crianças acessam o site e indicam outras 

publicações que gostariam de ver no ar. Nos relatos dos aprendizes, é possível perceber 

o quanto o acesso aos seus trabalhos e dos colegas favorece processos de comunicação 

com o outro, seja colegas e/ou familiares. E também como instiga o interesse das 
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crianças pelo exercício da escrita para que outros possam realizar a leitura de seus 

trabalhos.  

É possível perceber uma efetiva aprendizagem da leitura e da escrita mediante a 

utilização do site educativo, em que as crianças são protagonistas da criação e 

manutenção do ambiente digital. O acervo das crianças é consultado por outras turmas 

da escola e possibilita trocas de ideias, novas curiosidades e interesses por novas ações 

de escrita e leitura. A participação da família acontece de forma expressiva e os relatos 

dos mesmos vão ao encontro de preocupações, sobre o que as crianças acessam nos 

ambientes virtuais. Os familiares relatam a importância do site educativo, como uma 

fonte segura para a criança navegar e aprender. E comentam sobre o interesse dos 

alunos de mostrar as produções de outros alunos e se sentem valorizados de ver seu 

trabalho acessado pela internet. 

 

Considerações Finais 

Atividades realizadas dentro e fora da escola com o auxílio das ferramentas das 

TIC’s têm sido motivação para a emergência da criatividade na aprendizagem da leitura 

e da escrita da criança, por professoras do primeiro ano do Ensino Fundamental da CAp 

Eseba/UFU. É possível observar o interesse dos alunos em processo de alfabetização na 

descoberta pelo saber, pelo universo da leitura e da escrita. Assim como foi concebido 

pelas autoras desse artigo, que o uso das TICs favoreceu o sentimento de pertencimento 

e o protagonismo das crianças no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Com 

o apoio das tecnologias digitais é possível envolver os alunos a ter um papel mais ativo 

na sua própria aprendizagem. Possibilitando o pensar, debater e criar. Ensinar e 

envolver o aluno a pensar criticamente, argumentar, trabalhar em grupo, resolver 

problemas e desenvolver a capacidade criativa deve ser uma das preocupações constante 

dos professores alfabetizadores. Também se torna necessário, levar os alunos a 

compreenderem não apenas como usar os recursos tecnológicos, na atualidade, mas, 

também, ter facilidade de usar diferentes recursos e habilidades em diferentes contextos 

em prol de sua aprendizagem e nas descobertas interessadas pelo mundo. 
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Resumo: 

Este estudo tem por objetivo apresentar uma reflexão na perspectiva da Pedagogia 

Histórico-crítica, ressaltando o papel da educação, formação de professores e da escola 

a partir de um grupo de estudo da Pedagogia Histórico-crítica do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Tocantins, campus da cidade de Arraias-TO. Os aspectos 

metodológicos adotados foram de natureza analítico-descritiva, com abordagem 

qualitativa. Os resultados demonstraram que a educação tem o poder de transformar ou 

garantir a manutenção da exploração e da subsistência de ideias elitistas e excludentes.  

A formação de professores e a escola poderão por meio do trabalho educativo 

estabelecer uma relação consciente de atividades com o compromisso histórico, 

problematizando contra qualquer tipo de educação marginalizadora. 

 

Palavras chaves: Educação; Escola; Marginalidade. 

 

Introdução 

Marx e Engels (1986) afirmam que os homens são a síntese de várias 

circunstâncias e que antes de educar devem ser educados. Freire (2007) salienta que 

educar deve ser a afirmação da liberdade que somente a partir desta visão será possível 

uma prática educativa que consiga a participação livre e crítica dos educandos. 

Saviane (2008a) compreende que educar é um fenômeno próprio dos seres 

humanos, sendo uma exigência do e para o trabalho. 

Diante dessas interpretações as questões que norteiam as reflexões são: “Como é 

a educação nas escolas? Com que propósito se forma os professores?”  

mailto:magalisbesser@uft.edu.br
mailto:janaina.costa@mail.uft.edu.br
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Sabe-se que a natureza da educação passa pela compreensão da natureza humana 

e isso é o que diferencia os homens dos demais fenômenos, dos demais seres vivos e 

dos outros animais. Sabe-se que os outros animais tendem adaptar-se à realidade 

natural, porém o homem em lugar de se adaptar à natureza, ele tem que adaptar a 

natureza a si, buscando transformá-la e isso será possível a partir do trabalho. 

Marx no livro capital, Capítulo VII, explica a ação humana a partir da 

exemplificação de um tecelão e de uma aranha, de um arquiteto e de uma abelha. 

Demonstrando a diferença do homem para os animais, salientando que o homem faz a 

representação mental da construção antes de construir e transformá-la em realidade. 

 Desta forma, o processo do trabalho aparece como um resultado que já existia 

antes na imaginação do trabalhador, ou seja, transformando algo que já tinha 

conscientemente. 

Este estudo tem por objetivo apresentar uma reflexão na perspectiva da 

Pedagogia Histórico-crítica, ressaltando o papel da educação, formação de professores e 

da escola. Os aspectos metodológicos adotados foram de natureza analítico-descritiva, 

com abordagem qualitativa a partir das reflexões de um grupo de estudo da Pedagogia 

Histórico- Crítica da Universidade Federal do Tocantins, campus da cidade de Arraias-

TO. Os principais autores que embasaram esta reflexão foram Kuenzer (2002), Saviani 

(2008a, 2008b, 2008c, 2009), Marx (1998), Lucena (2005) entre outros. 

 

Educação e a Pedagogia Histórico-Crítica 

A educação é um processo de trabalho para transformar e garantir a subsistência 

material, de bens materiais e para isso “... o homem necessita antecipar em ideias os 

objetivos da ação, o que significa que ele representa mentalmente os objetivos reais” 

(SAVIANI, 2008b, pág.13), produzindo ideias conceitos, valores, símbolos, hábitos, 

atitudes, habilidades e tais aspectos possibilitam a perspectiva de produção do “trabalho 

não material”. 

O trabalho não material, desta forma pode ser compreendido em duas 

modalidades. A primeira que se refere ao produto que se separa do produtor, como 

exemplo os livros, os objetos artísticos. Nesse caso há um intervalo entre produção e o 
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consumo, entre o produto e o ato de produção. Todavia a segunda menciona às 

atividades em que o produto não se separa do ato de produção. Nesse caso não há o 

intervalo no ato de produção e de consumo, sendo nessa modalidade que se situa a 

educação. 

 Desse modo a aula supõe ao mesmo tempo a presença do professor e do aluno. 

O ato de dar aula é inseparável da produção do ato e do consumo, porque a aula é 

produzida e consumida ao mesmo tempo. 

 Saviani (2008a, 2008c) ressalta que a educação não se reduz ao ensino, pois o 

ensino faz parte da educação e participa da natureza própria do fenômeno educativo. O 

termo educação é abrangente e defende modalidades, culturas, formas, escolar, 

informal, implica a necessidade de articular as várias áreas que compõe os direitos 

sociais, que tem a ver com o grau de humanidade e cidadania. O termo ensino refere-se 

ao específico, como ensino a distância, ensino supletivo, etc. 

A Pedagogia Histórico-Crítica entende a educação como um processo de 

trabalho que objetiva educar para a subsistência, para a libertação, para comunicação e 

para transformação. O processo de produção da existência humana implica primeiro 

garantir a subsistência material e isso se fará através do trabalho material. Sendo que o 

trabalho material do homem “... é uma atividade adequada a finalidades, isto é, guiada 

por um objetivo que se procura atingir.” (SAVIANI, 2008b, pág.127). A Pedagogia 

Histórico-Crítica percebe também a educação no desenvolvimento histórico, entretanto 

essa compreensão da história se dá a partir do desenvolvimento das condições materiais 

da existência humana. 

 Todavia Marx e Engels (1998) afirmam que o homem para fazer história precisa 

encontrar as condições básicas de existência de poder viver, comer, beber, vestir-se. A 

satisfação dessas necessidades e o surgimento de outras constitui o primeiro ato da 

história. 

 Na construção da história o que distingue os indivíduos humanos é que eles 

produzem seus meios de vida. O que são coincidem com o que produzem, tanto com o 

que produzem quanto como produzem. Dessa maneira, o que eles são dependem das 

condições materiais de sua produção. (MARX E ENGELS, 1998, XXIV)  



 

691 

 

 Na visão de Saviani (2008a, p. 13) as condições materiais perpassam pela 

essência do trabalho educativo consistindo no “[...] ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens”.  

Dessa forma, o trabalho educativo estabelecerá uma relação consciente da 

atividade com o compromisso histórico. Sendo que a prática social é o ponto de partida 

e o ponto de chegada do trabalho educativo.  

A prática social terá significações através da mediação do trabalho educativo 

entre o indivíduo e a cultura humana garantindo a universalização das máximas 

possibilidades surgidas pelo processo histórico na formação humana. 

Nessa mediação educativa o professor e o aluno se encontram igualmente 

inseridos, mas com posições distintas, condição importante para que produzam uma 

relação de compreensão e encaminhamentos de soluções dos problemas observados na 

prática social. 

Dessa percepção decorre a Pedagogia Histórico-crítica que parte da  

 
prática social (problematização), que dispõe os instrumentos teóricos e 

práticos para a sua compreensão e solução (instrumentação) e viabiliza sua 

incorporação como elementos integrantes da própria vida dos alunos 

(catarse). (SAVIANIb, 2008, pág.185) 

 

 Para Saviani (2008a) a problematização é vista não apenas como identificação 

pelo professor das necessidades da prática cotidiana ou de experiências anteriores, mas 

da criação de novas necessidades e o surgimento de novos temas que suscitarão a 

reflexão em função de necessidades da prática social. Serão situações apresentadas com 

o propósito de serem superadas. 

 A problematização implica levar o professor a considerar como produtos da 

atividade humana, importantes respostas encontradas para resolver determinados 

impasses e também a fim de que perceba os conteúdos, como instrumentos, para 

libertação das condições opressoras. Demonstrando ao aluno que apropriação de novos 

conhecimentos já é um exercício para a liberdade, haja vista que o aluno fará escolhas e 

tomará decisões. 
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Diante disso a Pedagogia Histórico-Crítica propõe suscitar uma educação para 

libertação da opressão capitalista a partir da prática social (problematização), dos 

instrumentos teóricos e práticos (instrumentação) e da incorporação de elementos 

integrantes da vida dos educandos (catarse). (SAVIANI, 2008b, pág.185) 

  

Educação e formação de professores  

A educação na perspectiva da formação de professores tem sido articulada com 

o trabalho como coloca Kuenzer (2002): 

 

[...] capacitar o trabalhador novo, para que atenda às demandas de um 

processo produtivo cada vez mais esvaziado, no qual a lógica da polarização 

das competências se coloca de forma muito mais dramática do que a ocorrida 

sob o taylorismo/fordismo. (KUENZER, 2002, pág. 80). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB)- 9.394/96, no artigo 43, defende a educação 

superior com o intuito de desenvolver o espírito científico, o pensamento reflexivo dos 

educandos a fim de que se tornem aptos a ingressar no mercado de trabalho. 

O grande desafio dessa formação é que o trabalhador submetido ao capital 

contribui com os processos de persuasão e coerção, constitutivos da hegemonia 

capitalista. A pedagogia toyotista, muda as capacidades e as chama de “competências”. 

Ao invés de habilidades psicofísicas, fala-se em desenvolvimento de competências 

cognitivas complexas com o objetivo de atender às exigências do processo de 

valorização do capital. (KUENZER, 2002). 

Kuenzer (2002:88) assegura que as competências não diferem da politecnia, no 

estilo fayolista (visão do Homem Econômico e pela busca da máxima eficiência). 

De acordo com o autor a politecnia significa o domínio intelectual da técnica e a 

possibilidade de realizar trabalhos flexíveis de forma criativa; superando o 

conhecimento meramente empírico para uma formação apenas técnica, através de 

formas de pensamento mais abstratas, de crítica, de criação, exigindo autonomia 

intelectual e ética. 

 Manacorda (1991) confirma isso mencionando que a fase do progresso 

tecnológico tende a reunificar a ciência e o trabalho, exigindo cada vez mais técnicos e 
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pesquisadores, demonstrando um processo contraditório entre o elevado nível 

tecnológico que é exigido dos trabalhadores para determinar e justificar as exigências de 

uma formação técnica, cultural e social.  

O capitalismo é baseado em contradições sendo impossível refletir sobre a 

formação de professores, entendida também como formação para o trabalho, e não 

comentar sobre o capital e o trabalho e principalmente dos antagonismos que se 

manifestam entre produção e controle, produção e consumo, no domínio e dependência 

do trabalho vivo; na produção e negação do tempo livre; autoritarismo e consenso. 

(LUCENA, 2005)  

Na formação de professores os processos contraditórios aparecem quando 

princípios ideológicos apontam para uma formação intelectual homogênea “... quando 

na realidade varia de região para região do país, dependendo do potencial escolar 

oferecido regionalmente. Ideológicos, ao omitir que o trabalhador com maior nível de 

escolaridade...” (LUCENA, 2005, pag.197) passa a ter a sua força de trabalho explorada 

pelas empresas.  

Não diferindo da análise que Gramsci (2001) fez do americanismo e do 

fordismo, o qual demonstrava a valorização do capital a partir dos processos 

pedagógicos. Surgindo assim novas formas de organizações do trabalho, um novo tipo 

de produção racionalizada que demandava a formação de um novo tipo de homem, 

capaz de ajustar-se aos novos modos de produção. O tipo de trabalho fornecia uma 

justificativa para a crescente alienação do trabalhador com a condição de suprir as 

necessidades do capital sendo valorizado pelo comportamento e atitudes. Desta forma a 

hegemonia efetivava uma reforma econômica através do discurso de uma reforma 

intelectual e moral. (KUENZER, 2002)  

São visíveis as contradições que defende o aumento do nível de escolaridade 

como ascensão intelectual e profissional, melhores salários, sinônimo do capitalismo, 

que na verdade está imerso numa dimensão ampliada e alienante que enriquecem o 

capital em detrimento do trabalho como prática social. 

 Belloni (2003) confirma essa visão alienante, mencionando que o pós-fordismo 

aparece como uma forma de capitalismo do futuro, mas justo e democrático, propondo 
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inovações no produto e alta variabilidade do processo de produção, entretanto investe na 

responsabilização do trabalho. 

 Dessa forma, surge à indústria, o mercado da educação através do discurso da 

universalização, mas o que aparece é uma educação de massa. (BELLONI, 2003) 

Lefebvre (1991) argumenta que o homem só se vê através do desdobramento 

material. Sendo que a partir da vida social que vai surgir à divisão social do trabalho e, 

depois, a separação entre trabalho material e trabalho intelectual. Este, especializado, 

ignora aquilo que se refere à vida prática, daí ser importante “examinar os instrumentos 

do conhecimento com o objetivo de aperfeiçoá-los” (LEFEBVRE, pág. 56), não sendo 

admissível, pois, colocar em questão o próprio conhecimento. 

 

Reflexões da educação, escola e a marginalidade  

Realizou-se a análise e reflexão do primeiro capítulo “As teorias da educação e o 

problema da marginalidade” do livro “Escola e Democracia” no grupo de estudo da 

Pedagogia Histórico- Crítica do curso de Pedagogia da Universidade Federal do 

Tocantins, campus Arraias-TO. A reflexão iniciou pelo próprio título, a marginalidade, 

a pergunta: será que a marginalidade está ligada a ser marginal ou algum marginal? 

Nesse momento indo a origem da palavra, percebe-se que exime o sujeito estudioso. 

Identifica-se que a palavra marginal logo é vista como algo negativo, violento. Então no 

primeiro capítulo o título já diz muita coisa, Saviani (2009) expõe um problema da 

marginalidade dentro das teorias não críticas da Educação e Crítico reprodutivistas a 

partir da pedagogia tradicional, pedagogia nova, pedagogia tecnicista. Demonstra a 

marginalidade daquele que está à margem da sociedade, aquele que está do lado de fora, 

aquele que está no entorno. E assim compreende-se as escolas que estão fora do centro, 

estão no entorno, que são os antagonismos a perspectiva das classes, pois infere-se, 

marginal, é aquele que está à margem, o excluído.  

O antagonismo, as classes antagônicas estão presentes nessas classes contrárias, 

quando uns dominam, outros são dominadas e isso ocorrem pelas relações de poder, as 

relações de exploração e produção material que ocorrem entre o proletariado e a 

burguesia. Outra questão que Saviani (2009) ressalta que a educação é inteiramente 
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dependente da estrutura social, geradora da marginalidade e por isso vai cumprir a 

função de reforçar a dominação e legitimar ainda mais a marginalização. Então a escola 

que está à margem, que está no entorno, ela ao invés de emancipar esse aluno, o que faz 

é reforçar, reproduzir as desigualdades. Nas teorias não-críticas, Saviani (2009) ressalta 

como marginalidade a ignorância percebida na pedagogia tradicional. O aluno entra na 

escola e sai da escola sem saber os conhecimentos básicos para a sua emancipação, ele 

entra e sai sem saber o mínimo, sai com uma ignorância escolarizada. E na pedagogia 

nova, o autor deixa claro que o poder está na escola e que esse marginalizado vai ser o 

rejeitado, a marginalidade deixa de ser o ignorante para ser o rejeitado, que agora serão 

vistos como os anormais, os “marginalizados anormais”. Assim, essa educação que 

passa pela escola poderá legitimar e excluir ainda mais esse aluno. As teorias deixam 

evidente que a educação aparece como salvadora e que os alunos deverão se adequar a 

ela. Se esse aluno não avançar, a culpa não é da escola, mas do próprio aluno, colocando 

dessa forma, o fracasso ou sucesso nas mãos desses alunos. Entende-se que que os 

momentos históricos vão mudando, mas a marginalização desses alunos continua. 

Retomando as ideias do livro de Saviani (2006), A nova lei da educação: trajetória, 

limites e perspectivas que trata da nova LDB 9394/96, o autor  aborda que a origem da 

palavra escola em grego significa lazer, tempo livre, ócio e quem tinha esse tempo eram 

os da classe que detinham o poder, os abastados, da classe dominante, percebe-se assim 

que a origem da palavra escola já denota que ela surge para privilegiar a classe dos 

poderosos, dos ricos, pois quem tinha o tempo livre, o ócio eram os dominantes porque 

o povo, a classe dominada, tinha tempo para trabalhar e trabalhar. Assim, a origem da 

escola na própria história já surge para privilegiar apenas uma classe, pois quem detém 

esse tempo livre é a escola burguesa, pois o pobre tem que trabalhar, não tem tempo e se 

tiver tempo é considerado preguiçoso, é visto como a ideia de desocupado (vagabundo). 

Então o lazer, a escola não é para o pobre, para o trabalhador, a classe operária, pois 

para essa classe o que existe é sofrimento, é trabalho árduo. E ainda esse sofrimento, 

ligado com uma ideia religiosa que quanto mais você sofre trabalhando, mais você 

lapida espiritualmente o outro, moralmente para chegar os reinos do céu.  Então isso 

quer dizer que quanto mais suor na testa você pingar, quanto mais sofrimento na terra 
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você passar, as portas do paraíso se abrirão para você. Por isso, ouve-se nos ditados 

populares das comunidades “Esse sofre tanto. Nossa, aquele já tem passagem certa 

dentro do céu”. Essa ideia é inconsciente, mas muitas dessas ideias que permanecem são 

mantidas por uma educação reprodutora e marginalizadora. E esse tipo de educação 

pode ser observada na sala de aula quando o professor faz o aluno apenas copiar, 

recopiar, reproduzir, seguir no automático, no inconsciente e não percebe que está 

reproduzindo ideias inclusive que ele se declara contrário. E esse antagonismo está 

dentro das pessoas, dentro de cada um, o sofrimento, a reprodução é interna.  

 

Considerações finais  

Este estudo tem por objetivo apresentar uma reflexão na perspectiva da 

Pedagogia Histórico-crítica, ressaltando o papel da educação, formação de professores e 

da escola. Demonstrou-se que a educação tem o poder de transformar ou garantir a 

manutenção da exploração e da subsistência de ideias elitistas e excludentes.  A 

formação de professores e a escola poderão por meio do trabalho educativo estabelecer 

uma relação consciente de atividades com o compromisso histórico, problematizando 

contra qualquer tipo de educação marginalizadora.  

O professor por meio de uma visão crítica poderá rever as posturas, as ações, as 

relações sociais, as influências econômicas, políticas que estão em cada agir, 

construindo, transformando a realidade de modo emancipador. E a Pedagogia Histórico-

crítica são saberes necessários à formação de professores e ao desenvolvimento do 

educando no contexto da prática social. 

 Portanto, a educação não poderá ser a apropriação pela classe trabalhadora dos 

conhecimentos acumulados pela classe dominante, mas pela conquista de determinados 

elementos e conhecimentos que também lhe são de direito, a consciência política, social 

e econômica, a socialização da educação, da saúde, da dignidade da moradia, vestuário, 

dentre outras de forma igualitária, de qualidade e para todos. 

O trabalho pedagógico do educador e a escola deverão estar voltados à 

politização dos estudantes, construindo assim novas identidades direcionadas a luta pela 

justiça social por meio da participação na política, em redes e organizações sociais e 
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inseridos nos movimentos sociais. Somente assim, haverá a superação da educação 

como marginalidade, pois quando a educação não consegue superar a marginalidade, ela 

já se configura a própria marginalidade.  

 Dessa maneira, é necessário educar, formar para que trabalhem 

responsavelmente pela mudança social, contrapondo-se a visão dominante da sociedade 

ou do trabalho como reprodução capitalista.  

 É necessário refletir acerca da necessidade de agir contra essa opressão sedutora, 

esse controle que a educação, através do fetiche, exerce e adormece os sentidos, 

alienando consciências e tornando-as crédulas e ingênuas.  

 A educação, escola e formação de professores deverão ser meios para efetivar a 

cidadania, a competência do ser e não do ter. Deverá propor uma hegemonia da 

educação e não da política ou do capital. Uma hegemonia que torne o educando um ser 

pensante a partir do diálogo comunicativo que busque a significação dos significados.  

 

Referências 

 

BELLONI, Maria Luiza. Educação à distância. Campinas, SP: Autores Associados, 

2003. 

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9.394/96 de 20 de 

dezembro de 1996. 

 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 30 ed. Rio de Janeiro: Ed. Paz 

e Terra, 2007. 

 

GRAMSCI, Antônio, 1891-197. Cadernos do cárcere, volume 4.  Edição e tradução, 

Carlos Nelson Coutinho; co-edição, Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 

 

KUENZER, Acácia Zeneida. “Exclusão includente e inclusão excludente. A nova 

forma de dualidade estrutural que objetiva as novas relações entre educação e 

trabalho”. In: SAVIANI, Demerval (Org.). Capitalismo, trabalho e educação. 

Campinas: Autores Associados, HISTEDBR, 2002. p.77-95 

 

LEFEBVRE, Henri. Lógica Formal e Lógica Dialética. Rio de Janeiro: Ed. 

Civilização Brasileira, 1991. Tradução Carlos Nelson Coutinho. 

 

LUCENA, Carlos. Marxismo, crise do capitalismo monopolista e qualificação dos 

trabalhadores. In: LOMBARDI, José Claudinei. SAVIANI, Dermeval . (Orgs). 



 

698 

 

Marxismo e educação: debates contemporâneos. Campinas, SP: Autores Associados: 

HISTEBR, 2005.  

 

MANACORDA, Mario Alighiero. Marx e a pedagogia moderna. São Paulo: Cortez; 

Autores Associados, 1991. 

 

MARX, Karl; ENGELS, Frederich. Ideologia alemã. 2. ed. Trad. Luiz Cláudio de 

Castro e Costa. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

 

MARX, Karl. O Capital. Volume 1 - Parte III Capítulo VII.  Processo de Trabalho e 

Processo de Produção de Mais valia. Disponível: , 

<http://www.marxists.org/portugues/marx/1867/ocapital-v1/vol1cap07.htm> acesso 25 

de novembro de 2011. 

 

MAZZEU, Francisco José Carvalho. Uma proposta metodológica para a formação 

continuada de professores na perspectiva histórico-social. Cad. CEDES [online]. 

1998, vol.19, n.44, pp. 59-72. ISSN 0101-3262.  http://dx.doi.org/10.1590/S0101-

32621998000100006.  

 

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, 

onze teses sobre educação e política. 41.. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

SAVIANI, Dermeval.Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 10 ed. 

Revisada. Campinas: Autores Associados, 2008a. 

 

_________. A pedagogia no Brasil: história e teoria. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2008b. 

_________. Educação brasileira: estrutura e sistema. 7.ed. Campinas: Autores 

Associados, 2008c. 

_________. A nova lei da educação: trajetórias e perspectivas. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

699 

 

 

REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE ARTES VISUAIS 
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Resumo 
Neste trabalho propomos fazer um breve resgate cronológico da história do ensino das 

Artes Visuais no Brasil desde a Lei nº 5692/71 objetivando a compreensão dos 

processos e influências políticas e educacionais. Serão citadas as metodologias pós-

modernas no ensino de arte, além de algumas questões atuais e proposições para que 

possamos pensar, fazer e ensinar arte com qualidade.   
     

Palavras-chave: artes visuais; educação; percepção. 

 

Introdução 

As Artes Visuais contribuem na educação básica enquanto disciplina a partir de 

sua singularidade, fazendo uso de elementos visuais e táteis, tendo como palavra chave 

percepção, ou seja, captar idéias, sentimentos, ações, imagens e através de elementos 

visuais apresentarem uma composição poética da interpretação subjetiva da temática em 

questão. As Artes Visuais estabelecem relação estreita entre o universo do sentido 

figurado e pensado.  

O lugar das Artes Visuais na educação escolar é o lugar da reflexão da expressão 

artística e das relações homem- sociedade- cultura. O lugar constituído a partir do viés 

artístico é o espaço aberto da criação de formas perceptíveis expressivas do sentimento 

humano.  

 “A história cultural, tal como a entendemos, tem por principal objecto 

identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade 

social é construída, pensada, dada a ler.”(CHARTIER, 1990, p.16-17) 

Não se consegue falar do homem e da sociedade sem se falar das criações 

humanas. O ser humano é produtor de cultura. A nossa realidade é resultado do 

processo histórico.  
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Desenvolvimento 

A Arte enquanto disciplina é essencial para desenvolver no aluno habilidade 

perceptiva, capacidade reflexiva e formação de consciência crítica, não se limitando à 

auto-expressão e à criatividade. 

 

A Educação através da Arte é, na verdade, um movimento educativo e 

cultural que busca a constituição de um ser humano completo, total, dentro 

dos moldes do pensamento idealista e democrático. Valorizando no ser 

humano os aspectos intelectuais, morais e estéticos, procura despertar sua 

consciência individual, harmonizada ao grupo social ao qual pertence 

(FERRAZ e FUSARI, 1993, p.15). 

 

O ensino formal de Artes Visuais e aquele praticado de modo não-formal nos 

ateliês têm suas diferenças conhecidas e necessárias. O ensino informal é um processo 

sócio-cultural não institucionalizado que acontece em ateliês e um determinado tipo de 

procedimento de criação é trabalhado. Cabe ao aluno selecionar aquele professor ou 

curso que lhe seja mais adequado. Nesta pesquisa vamos nos deter aos aspectos do 

ensino formal de Artes Visuais que contempla o ensino na escola com aulas planejadas 

e organizadas. 

Esclarecendo alguns aspectos da história do ensino de arte acreditamos que 

podemos contribuir para o exercício da prática pedagógica.  

 

A falta de conhecimento sobre o passado está levando os arte-educadores 

brasileiros a valorizarem excessivamente o “novo”. Tudo o que é considerado 

novidade é adotado entusiasticamente. Objetivos, métodos e estratégias 

supostamente “novos” vêm sendo sucessivamente introduzidos nas aulas de 

arte sem que haja qualquer preocupação com sua inter-relação. Novos 

objetivos têm sido propostos sem a necessária renovação, continuando-se a 

usar irrefletidamente métodos relacionados com objetivos formulados por 

períodos culturais anteriores e vice-versa (BARBOSA, 1982, p.9). 

 

Conforme Barbosa (1982) a falta de conhecimento sobre o passado do ensino de 

arte tem mostrado sérios reflexos na atividade dos professores de arte do Brasil. Muitos 

professores tem utilizado métodos educacionais que foram criados com uma finalidade 

específica e em um período cultural também específico, porém sem a preocupação com 



 

701 

 

a realidade atual e a reflexão sobre esses métodos, onde conteúdos modernos são 

utilizados por meio de um método tradicional.  

Revendo a história do ensino de arte a partir, da Lei nº 5692/71, é importante 

compreender como a arte vem sendo abordada em sala de aula, suas relações com a 

educação escolar e com o processo histórico-social.  

Os professores mais otimistas consideram a educação escolar capaz de mudar as 

práticas sociais. Outro grupo de professores acredita que é o meio social que determina 

a educação. Esses grupos de professores foram analisados por Ferraz e Fusari (1993), 

com intuito de atingirem uma posição mais realista e progressista na educação escolar 

em arte e dessa forma contribuir para as transformações sociais e culturais. Conhecer as 

teorias da educação escolar propicia ao professor ter consciência de suas atitudes no 

trabalho em sala de aula e dessa forma conduzir a aula da melhor forma e assim 

estimular os alunos a participarem da construção do aprendizado.    

Na teoria da educação escolar denominada Tendência Idealista-Liberal, a 

educação é vista como capaz de garantir a construção de uma sociedade mais justa e 

resolver os problemas sociais, conhecida como concepção idealista da educação. São 

consideradas teorias pouco críticas da educação quanto às suas interferências sociais. As 

práticas educativas dessa concepção idealista são: pedagogia tradicional, pedagogia 

nova e pedagogia tecnicista. A Pedagogia Tradicional iniciou-se no século XIX e 

manifesta-se até os nossos dias, nesta pedagogia as aulas de arte são baseadas na crença 

que os indivíduos vão ser “libertados” pelos conhecimentos aprendidos na escola, é 

aplicado exercícios de reprodução de modelos a partir da adoção de um padrão de 

beleza. Já a Pedagogia Nova tem os seus reflexos no Brasil por volta de 1930, tem como 

pressuposto a crença na organização de uma sociedade mais democrática, adaptando os 

estudantes ao seu ambiente social e levando em consideração os interesses, motivações 

e necessidades individuais dos alunos. Nesta pedagogia o professor considera o ensino e 

aprendizagem basicamente como processo de pesquisa, num “aprender fazendo”, não 

existindo conteúdos pré-determinados. A Escola Nova é um meio para compreender o 

desenvolvimento individual em suas fases e como desenvolvimento da consciência 

estética e criadora do indivíduo. Na Pedagogia Tecnicista introduzida no Brasil entre 
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1960 e 1970, observa-se a sintonia com os interesses da sociedade industrial, onde o 

aluno irá receber conhecimento técnico como preparação para o trabalho.  

A partir de 1960 surgem discussões entre os educadores a respeito das reais 

contribuições da escola e como conseqüência criam novas teorias buscando uma 

educação conscientizadora para os alunos. Em busca de superar o pensamento liberal 

surge a Tendência Realista - Progressista de educação escolar em Arte, compreende 

uma educação de caráter “não-formal” com conteúdo crítico-social. Essa proposta tem 

como foco a discussão da importância do reconhecimento da cidadania tendo como 

ponto de partida à prática social. As novas pedagogias são: “libertadora”, “libertária” e 

“histórico-crítica” ou “crítico-social dos conteúdos (ou ainda “sociopolítica”). 

Paulo Freire propõe a Pedagogia Libertadora no início de 1960, cujo intuito era 

propiciar às pessoas a construção de uma consciência mais clara dos fatos vividos 

através de diálogos entre alunos-professores buscando compreender e solucionar juntos 

situações-problemas. A Pedagogia Libertária acredita na independência teórica e 

metodológica de grupos de alunos e seus professores. A introdução de um certo 

“laissez-faire” no ensino de arte a partir da década de 60, e a idéia da arte como espaço 

do lúdico e do criativo, fez com que o ensino da arte fosse esvaziado em seu conteúdo.  

Não se sabe ao certo o início desta pedagogia, existem poucos registros. E outro grupo 

de professores propuseram a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos no início de 1980 

em busca de uma escola pública democrática que objetivasse ser mais “realista-crítica”. 

Os métodos de ensino partem de uma relação direta com a experiência do aluno 

confrontada com os conteúdos culturais universais permanentemente reavaliados face às 

realidades sociais. A partir da compreensão das tendências pedagógicas que 

influenciaram e continuam influenciando o ensino de arte, podemos interferir e 

transformar o processo ensino-aprendizagem.  

No ano de 1971, concomitante à difusão da pedagogia tecnicista no Brasil, é 

assinada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 5692/71, que insere a 

Educação Artística no currículo escolar de 1º e 2º graus (atual ensino fundamental e 

médio).  
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Conforme Barbosa (2003), em 1971 com a Reforma Educacional foi 

estabelecido um novo conceito no Ensino de Arte: a prática da polivalência que 

consistia no ensino de Artes Plásticas, Música e as Artes Cênicas (Teatro e Dança) de 

maneira conjunta por um mesmo professor em todas as séries do 1ºgrau (atual ensino 

fundamental). Devido a isso, em 1973, para atender a demanda da lei o governo criou o 

curso de graduação em Educação Artística e esta foi à nomenclatura que passou a 

designar o ensino polivalente de Artes Plásticas, Música e Artes Cênicas. O curso criado 

possuía a modalidade em Licenciatura Curta para preparar estes professores, com 

duração de apenas dois anos, permitindo aos graduados lecionar no 1º Grau.  

Em 1978 começam a surgir no país os cursos de licenciatura plena em educação 

artística com habilitação específica em Artes Plásticas, Desenho, Artes Cênicas ou 

Música. Esses cursos tinham duração de quatro anos, tais cursos foram criados a partir 

da antiga proposta da polivalência com acréscimo de novas disciplinas. Com a 

licenciatura plena o professor de arte poderia lecionar no 2º grau (atual ensino médio). 

Na data de novembro de 1986, o Conselho Federal de Educação por meio da 

resolução nº 6 reformula o núcleo comum dos currículos das escolas de 1º e 2º graus, 

fazendo com que a matéria de Educação Artística deixe de ser matéria básica, apesar de 

ser exigida pela lei.  

Apesar deste questionamento da arte ser ou não básica na educação, com a Pós-

Modernidade a metodologia no Ensino de Arte sofreu alterações e passou a caracterizar-

se pela entrada da imagem, sua decodificação, interpretações e o trabalho expressivo em 

sala de aula.  

Destaca-se metodologia de arte dos Estados Unidos chamada DBAE (Discipline 

Based Art Education) ou Arte-Educação como Disciplina, conforme artigo de Saunders 

(1989) que cita essa nova maneira de abordar o ensino da arte, valorizando suas 

especificidades.  

“Sistematizaram, como conseqüência, a proposta DBAE que aponta para a 

necessidade da inclusão da Produção de Arte, Crítica de Arte, Estética e História da 

Arte na composição do currículo escolar.” (RIZZI, 2002, p.66) 
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Dividir o ensino de arte em quatro disciplinas como aponta o DBAE, apesar de 

ser uma mudança por conseqüência do pós-modernismo, dificulta o diálogo criador 

entre as várias faces de uma mesma realidade do universo da arte e seu ensino. 

No Brasil o conceito pós-moderno no Ensino de Arte não é baseado em 

disciplinas, mas em ações: fazer, ler e contextualizar. A interpretação pós-moderna do 

Ensino de Arte no Brasil é chamada atualmente de Abordagem Triangular. Tal 

metodologia veio responder as nossas necessidades, principalmente à de ler o mundo 

criticamente. Começou a ser sistematizado em 1983 no Festival de Inverno de Campos 

do Jordão/ SP e foi intensamente pesquisada no período de 1987 e 1993 no Museu de 

Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e na Secretaria Municipal de 

Educação, sob o comando do educador Paulo Freire e Mário Cortela.  

A partir do estudo realizado a professora Ana Mae Barbosa concebeu e 

sistematizou a Abordagem Triangular a partir de três eixos metodológicos: Critical 

Studies da Inglaterra, DBAE dos Estados Unidos e Escuelas al Aire Libre do México, 

somando se a  Paulo Freire que é um dos pensadores da educação que norteiam o seu 

trabalho. 

 Ana Mae uniu a crítica e a estética da arte para formar o item leitura da obra de 

arte. A Abordagem Triangular propõe a construção do conhecimento em Arte com a 

interseção da experimentação, a codificação e a informação. Propõe-se a composição do 

programa do ensino de arte a partir das três ações básicas: ler obras de arte, fazer arte e 

contextualizar, não necessariamente nesta ordem. Tais ações não são necessariamente 

nesta ordem. A Abordagem Triangular busca a coerência entre objetivos e os métodos, 

permitindo uma interação dinâmica e multidimensional entre os conteúdos básicos da 

área.   

Em 1988 com a promulgação da Constituição foi elaborada a nova Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, LDB - Lei nº 9.394/96 implantada em 

1996, também chamada Lei Darcy Ribeiro, que manteve a obrigatoriedade da Arte
16

 na 

                                                           
16

 O Conselho Nacional de Educação através do parecer nº 22/2005 aprovou a mudança da designação 
de Educação Artística para Artes (conforme texto atual da lei LDB 9394/1996 e os PCNs de Arte 1997/ 
1998), o parecer foi homologado pelo Ministro da Educação em 31/01/2006. Porém na prática é usado o 
termo artes ou arte.  
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educação básica: “O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 

diversos níveis da educação básica de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos” (artigo 26, § 2o ). 

O documento explicativo da lei da educação permite um duplo sentido, com isso 

pode-se fazer diferentes interpretações que favorecem determinados administradores 

públicos, por exemplo, a não implantar educação artística em todas as séries, ou seja, 

não se cria compromissos, deveres, obrigações por parte do Poder Público. Devemos 

cobrar a implantação de uma política educacional, orgânica e integralmente planejada, 

executada e avaliada. Ensinar no mundo atual é coisa desacreditada por parte dos 

governantes, não há incentivo para a educação. 

No ano de 1997/1998 o Ministério da Educação apresenta os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) que aborda educação e cultura sob o conceito de 

pluralidade cultural através de temas transversais para trabalhar a interdisciplinaridade 

dos conteúdos. Os temas transversais são: Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, 

Orientação Sexual, Ética, Trabalho e Consumo. O MEC (Ministério de Educação e 

Cultura) coloca os PCNs como referência para a avaliação das escolas e alocação de 

recursos, do ponto de vista formal eles não têm obrigatoriedade. A função dos PCNs é 

garantir um padrão de qualidade de ensino em todo país. 

Os PCNs brasileiros foram dirigidos por um educador espanhol chamado César 

Coll que desconsiderou a experiência educacional brasileira. O PCN - ARTE, específico 

para o ensino de Arte abrange quatro modalidades artísticas: Artes Visuais, Música, 

Teatro e Dança, apresenta uma proposta muita abrangente e que não chega a ter clareza 

na forma de conduzir os trabalhos com as diferentes modalidades de Arte. As ações 

componentes da Abordagem Triangular: ler obras de arte, fazer arte e contextualizar, 

foram trocadas para Produção, Apreciação e Reflexão (séries iniciais do ensino 

fundamental) ou Produção, Apreciação e Contextualização (séries finais do ensino 

fundamental).   

Posteriormente devido à falta de clareza dos PCNs e os poucos resultados 

atingidos, foi editada uma série designada Parâmetros em Ação para o uso dos PCNs. 

Os Parâmetros em Ação para o PCN - ARTE determinava a imagem a ser apreciada e 
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até o tempo para observação da imagem, além da descrição do diálogo a ser seguido. 

Porém o PCN – ARTE é um documento muito importante que ajuda a fortalecer a 

presença da Arte na escola. 

Contudo, apesar da equivocada política educacional do governo brasileiro, 

existem experiências de qualidade no Ensino de Arte nas escolas públicas, privadas e 

principalmente nas organizações não governamentais que trabalham com as iniciativas 

individuais de diretores, professores de arte e de artistas. As associações de Professores 

de Arte continuam atuando, mas perderam muito de sua força. 

A função da arte na sociedade é estabelecer relações, buscar e discutir 

informação pela arte com criticidade. A arte levanta questões, cria diálogos para 

compreensão do mundo e suas diversidades. Os caminhos metodológicos mencionados 

– DBAE e Abordagem Triangular - para o ensino da arte apontam para um objetivo 

comum: desenvolver a autonomia do sujeito para ler o mundo que o rodeia. 

A Abordagem Triangular de Ana Mae representa a tendência de resgate dos 

conteúdos específicos da Arte, apresentando as três ações que processam o 

conhecimento em arte. A partir daí o professor fazendo uso da autonomia prevista na 

LDB e nas Diretrizes Curriculares, atendendo à flexibilidade da proposta dos PCN-Arte 

poderá definir a melhor maneira de encaminhar o trabalho de Arte em sua escola e 

criando assim a sua proposta pedagógica. 

 

Conclusão 

A Educação atual é vítima do sistema atual. A escola hoje passa por crise, não 

tem mais significado, precisa criar outro significado.  

“Hoje no século XXI, há o declínio do esclarecimento, falta universalizar a 

crítica, falta reinterpretar o mundo e, sobretudo, falta modificar o mundo.”                                                                                             

(NASCIMENTO, 2006, p. 74) 

As Artes Visuais podem contribuem para apontar caminhos, ela não tem 

resposta pronta, ela exige uma reflexão e posicionamento do aluno frente ao o que está 

posto. Temos que ter consciência de nossos direitos e deveres. Por meio de diversas 

técnicas, materiais e teorias os alunos compreendem melhor a arte. Considerando o 
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pensamento de Ostrower (1995) a arte é essencial para sensibilização dos alunos em um 

mundo tão descaracterizado, onde a cultura não é valorizada. 

As escolas brasileiras não possuem condições de abrigar um espaço apropriado 

ao ensino de arte. A arte é encarada pelos alunos em muitas escolas como lazer, uma 

distração entre as demais disciplinas. A arte ainda não conquistou o seu espaço devido 

dentro das escolas.  

Ao longo de sua trajetória histórica – e ainda hoje-, a arte e seu ensino sofrem 

a ação de dois fatores distintos: o político e o conceitual. O político, pela 

determinação e pela orientação da vida educacional e pelo descaso e pelo 

preconceito da classe dirigente em relação ao ensino da arte nas escolas. E o 

conceitual, pela desvalorização da arte como área de domínio específico do 

conhecimento humano por parte da classe dominante e, talvez, por uma 

fração dominada da classe dominante – a dos próprios professores da arte.  

(BIASOLI, 1999, p.80) 

 

Neste processo de desestruturação da escola, o Ensino de Arte tem a tarefa de 

trabalhar a prerrogativa de desenvolver no aluno habilidade perceptiva, capacidade 

reflexiva e consciência crítica, formando-se assim leitores visuais informados e que 

vejam a importância da Arte enquanto objeto do saber. Deve-se trabalhar o conteúdo da 

arte a partir do cotidiano desses alunos e com eles buscar os melhores caminhos. O 

importante é que a aprendizagem da arte deve ser um processo significativo para o 

educando. “Ao olhar para outras culturas também o observador altera e renova sua 

própria visão do mundo e das coisas (RICHTER, 2004, p.143)”. O professor de arte 

deve estar atento para a inserção do aluno no universo que o rodeia, questionando o 

momento atual e produzindo arte.        

São vários os desafios do professor, um deles é que o ensino de arte não tem 

propósito de formar artistas, o intuito é compreender e interpretar uma obra vista quanto 

ao seu contexto. E por meio da pesquisa que poderemos compreender os caminhos 

percorridos e os caminhos a serem construídos.     

Os professores de arte reconhecem o valor de manter-se estudando sempre para 

fazer a diferença neste cenário grave que a Educação Brasileira ainda enfrenta. É 

preciso potencializar o acesso as informações contextualizadas e atuais. O desafio é 

grande, mas sonhamos com um país de alfabetizados visuais, no qual o ensino de arte 
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terá um papel decisivo na sociedade na medida em que por meio dele são trabalhadas 

capacidades humanas para o progresso no mundo complexo em que vivemos. 
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Resumo 
A discussão sobre os modos como a tecnologia deve adentrar os portões escolares não é 

recente e parece longe de ser encerrada. Grande parcela das dificuldades encontradas 

são atribuídas ao descompasso em que se encontra a escola, que insiste em operar 

dentro de moldes tradicionais em busca de objetivos dissonantes dos objetivos da 

sociedade contemporânea. Mas é preciso que essa discussão ultrapasse o processo de 

busca de causas e da proposição de soluções simplificadoras como aumentar o acesso 

dos jovens à tecnologia por meio da implantação de laboratórios de informática nas 

escolas. É preciso assegurar que o modo como essa tecnologia entra na escola permita 

uma formação para além do simples uso/consumo da tecnologia pelos jovens alunos. 

Essa inserção precisa formar jovens capazes de criticar a posição da tecnologia em suas 

vidas. O presente artigo apresenta o PTM (Programa Talentos Matemáticos), um 

programa que levou conceitos de computação e programação a alunos do 8º ano do 

ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio de escolas públicas da cidade de 

Uberlândia/MG. Seguindo a perspectiva mencionada, procura analisar alguns aspectos 

do programa, no intuito de alertar para possibilidades que assegurem uma aliança entre 

escola e tecnologia que seja proveitosa para todos os envolvidos. 

 

Palavras-chave: tecnologia na escola; pensamento computacional; Scratch. 
 

 

Diante de mudanças tecnológicas e sociais, a relação dos jovens com a escola – 

local privilegiado de socialização e aprendizagem – e com a instrução em si não poderia 

manter-se no formato que teve até algumas décadas atrás. As expectativas desses jovens 

são outras, as fontes de informação são mais acessíveis, o conhecimento científico 

ocupa outro lugar, as prioridades pessoais também mudaram. A escola também mudou? 

                                                           
17

 Este artigo foi elaborado como trabalho final da disciplina Tópicos especiais em saberes e práticas 

escolares: “Espaço, tempo e mídia: perspectivas e desafios para a escola e a formação docente” 

ministrada pela professora Iara Vieira Guimarães, no primeiro semestre de 2016, no Programa de Pós-

graduação em Educação da Faculdade de Educação da UFU. A autora agradece os conhecimentos que a 

professora e os colegas partilharam e que muito contribuíram para o presente artigo. 
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Houve mudanças, mas não suficientes para que a escola continue a ser atraente para os 

jovens ou para mantê-los interessados em aprender.  

É corrente a discussão sobre o descompasso entre a escola e as demandas dos 

alunos e da sociedade contemporânea. Estudiosos diversos apontam como causa, o fato 

de a escola de hoje continuar atuando dentro dos moldes tradicionais e rígidos em que 

foi desenvolvida na modernidade, enquanto a sociedade contemporânea apresenta uma 

configuração que exige mais agilidade, flexibilidade e questionamento aos limites 

(GOERGEN, 2005; SIBILIA, 2012). 

Conforme aponta Sibilia (2012), a escola foi criada como uma tecnologia de 

época com fins de humanizar os indivíduos, discipliná-los, criar os cidadãos do amanhã. 

A ideia era adequar os corpos indomados das crianças às necessidades da indústria, isto 

é, “transformar a carne tenra das crianças num ingrediente adequado para alimentar as 

engrenagens vorazes da era industrial” (SIBILIA, 2012, p. 29). As exigências atuais são 

diferentes. “(...) se antes o impulso industrial que acompanhou o surgimento da escola 

tinha como meta a formação do bom trabalhador, o credo neoliberal que impera hoje se 

concentra na moldagem do consumidor perfeito” (SIBILIA, 2012, p. 123). 

Diante dessa configuração de incompatibilidade, questiona-se a sobrevivência da 

escola na contemporaneidade. Estaria a escola fadada ao desaparecimento? Apesar de 

estar em crise, Buckingham (2010) afirma que a escola não deve desaparecer. Porém, 

precisa passar por mudanças e assumir um papel mais proativo.  

Assim, para adequar-se à contemporaneidade e seus atores, a instituição escolar 

precisa efetuar mudanças em várias áreas, tais como: formação docente, organização 

temporal e espacial, curricular, didática, entre outras. Muitos estudiosos têm se dedicado 

ao delineamento dessas mudanças, mas ainda há muito o que ser feito. As novidades 

tecnológicas surgem em uma velocidade vertiginosa e dificultam o acompanhamento 

por uma estrutura rígida como a da escola tradicional.  

A inserção de ferramentas tecnológicas e conceitos computacionais no currículo 

e no espaço escolar também tem sido debatida como mudança necessária. O presente 

trabalho trata de um programa extracurricular que levou o ensino de linguagem de 

programação e de outros conceitos básicos de computação a alunos de escolas públicas 
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de Uberlândia. Com o objetivo de contribuir para o debate, será feita, primeiramente, a 

apresentação do Programa Talentos Matemáticos (PTM)
18

, seguida da análise 

qualitativa dos objetivos que o nortearam, de sua metodologia e da participação docente.  

Breve apresentação do PTM 

O i9Nagi (Núcleo de Apoio a Gestão da Inovação) foi criado a partir da 

aprovação do projeto SWUDI (Gestão da Inovação na Indústria de Software de 

Uberlândia) pela Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) em 2012. Como indicado 

em seu nome, o projeto focava o fomento da inovação na indústria de software e dentre 

seus objetivos estava o de divulgar os cursos universitários de tecnologia (TI) – Ciência 

da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação e afins – entre 

alunos da educação básica. O intuito era atrair alunos para esses cursos e ampliar a 

oferta de mão-de-obra para a indústria de software da cidade de Uberlândia. 

  O Programa Talentos Matemáticos (PTM) foi delineado para, primeiramente, 

alcançar o objetivo mencionado acima. Todavia, tendo passado por diferentes fases 

durante seus 3 anos de duração, seus objetivos se ampliaram. Como objetivo geral, o 

projeto buscou contribuir para a criação de um ambiente propício à inovação e ao 

desenvolvimento da área de tecnologia da informação por meio da divulgação e do 

ensino de conceitos computacionais junto a estudantes e professores de escolas 

públicas. Destacam-se entre seus objetivos específicos: contribuir para o 

desenvolvimento do pensamento computacional; despertar, nos estudantes do ensino 

básico, o interesse por cursos superiores relacionados à área de tecnologia; fomentar o 

desejo de ingresso no ensino superior; aproximar estudantes do ensino básico da 

realidade acadêmica; e, capacitar professores do ensino básico para aplicar recursos 

tecnológicos na metodologia empregada em sala de aula. 

O programa foi aplicado em 55 escolas públicas (estadual e municipal) da cidade 

de Uberlândia. Considerando os três anos de duração, o PTM atingiu um total de 2.048 

pessoas, dentre as quais 1.510 alunos do 8º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do 

Ensino Médio, 96 professores e 442 pessoas da comunidade em geral.  

                                                           
18

 O PTM foi financiado pelo Finep e recebeu apoio do CNPq, da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU) e da Prefeitura Municipal de Uberlândia. 
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Em 2013, primeiro ano do PTM, realizaram-se 3 fases pilotos e houve 

participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Tais ações contaram com a 

participação de 247 jovens com idades entre 8 e 15 anos e permitiram a definição da 

metodologia do programa. Sendo assim, em 2014, o programa contou com três fases: 

1. Visita às escolas 

2. Gincana PTM 

3. Olimpíada PTM 

Por falta de apoio financeiro para a aplicação do programa em todas as escolas 

públicas da cidade, em 2015, o PTM aconteceu apenas em 15 escolas municipais. O 

contato com a realidade das escolas públicas durante o desenvolvimento do PTM em 

2014, motivou uma alteração na metodologia aplicada em 2015, último ano em que o 

programa foi aplicado. Além das atividades realizadas com os alunos, foi oferecido um 

curso de formação para os professores interessados.  

As visitas às escolas realizavam-se em dois momentos. No primeiro, o programa 

era apresentado ao corpo administrativo e pedagógico da escola. Com a anuência destes, 

era realizada uma segunda visita para motivar os alunos a participarem das atividades 

do PTM. Na segunda visita, realizava-se a atividade A mágica de virar as cartas (Bell et 

al, 2011), que despertava grande interesse por parte dos alunos.   

Passaremos agora a uma breve descrição das demais fases do PTM. 

Gincana PTM  

A metodologia adotada no PTM priorizava a ludicidade e o protagonismo dos 

participantes. Tal decisão foi tomada com base na fase piloto, na qual se percebeu um 

envolvimento maior dos participantes em atividades envolvendo jogos, quebra-cabeças, 

resolução de problemas e competição. Desse modo, formulou-se a Gincana PTM. Cada 

gincana envolvia a competição entre 06 equipes, sendo que cada uma era formada por 

30 alunos de uma das escolas participantes. 
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As provas da Gincana PTM foram criadas a partir das atividades da Coleção 

Computação Desplugada (Computer Science Unplugged – CSU)
19

. O propósito dessa 

coleção é oferecer possibilidades para que alunos do ensino básico aprendam conceitos 

de computação, os quais auxiliam no desenvolvimento do pensamento computacional, 

sem o uso de computadores (Bell et al., 2011). O projeto foi desenvolvido por Tim Bell, 

Ian Witten e Michael Fellows, mas tem contado com a contribuição de vários 

professores e outros interessados.  

No Brasil, é possível encontrar relatos de vários trabalhos envolvendo essa 

metodologia, por exemplo, Scaico et al. (2012), Silva et al. (2014), Bezerra (2014) e 

Barbosa et al. (2015). Todavia, dentre os citados, somente os dois últimos realizaram 

gincanas semelhantes à Gincana PTM.  

As atividades propostas no livro de Bell et al. (2011) foram adaptadas pela 

equipe PTM
20

, a fim de que fosse possível a competição entre equipes. As provas 

realizadas estão listadas no quadro 1. Vale ressaltar que eram realizadas 5 ou 6 provas 

por gincana, conforme o tempo disponível. A primeira prova, Criação, confecção e 

apresentação de mascote, era proposta com antecedência às equipes, que deveriam 

trazer as mascotes prontas no dia da gincana. Antes da realização de cada prova, o 

conceito a ser utilizado para sua resolução era explicado aos participantes. Durante a 

explicação, os participantes mostravam-se interessados e atentos, alguns por curiosidade 

pelos temas, outros pela motivação em vencer a prova.  

Em 2014, foram realizadas 12 gincanas (com participação de 5 ou 6 escolas por 

gincana) em quadras poliesportivas de um dos campi da Universidade Federal de 

Uberlândia e cada equipe/escola vencedora recebeu um troféu. Em 2015, foram 

realizadas 15 gincanas em espaços das escolas participantes. Assim, em vez de 

competição entre escolas, a competição acontecia entre grupos de alunos de uma mesma 

escola.  
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 http://csunplugged.org/  
20

 A Equipe PTM era composta por monitores – alunos dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas 

de Informação da Universidade Federal de Uberlândia – a coordenadora da equipe e o coordenador 

pedagógico – professor da Faculdade de Computação da Universidade Federal de Uberlândia, Alexsandro 

Soares. Outros bolsistas do projeto i9Nagi envolviam-se com a organização e realização dos eventos. 

http://csunplugged.org/
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Olimpíada PTM  

A Maratona PTM foi pensada no intuito de introduzir a programação de 

computadores aos participantes. Nessa etapa, participavam 15 alunos de cada escola, 

divididos em 5 equipes. Esta etapa do programa estruturava-se da seguinte forma: 

 Curso de programação em Scratch
21

 

 Desafios semanais de programação 

 Maratona PTM - Desafio final 

O Scratch é uma linguagem de programação visual desenvolvida pelo Lifelong 

Kindergarten Group do Massachusetts Institute of Technology (MIT) para ser usada por 

crianças a partir de 8 anos.  Optou-se por utilizá-la por ser uma linguagem de sintaxe 

simples em que os aprendizes não precisam memorizar códigos e caracteres específicos, 

pois funciona por meio da escolha e “montagem” de blocos. Durante o programa, os 

novos desenvolvedores puderam criar e programar estórias, animações e jogos.  

                                                           
21

 https://scratch.mit.edu/   

https://scratch.mit.edu/
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O curso de Scratch era ministrado por monitores da equipe PTM, nos 

laboratórios de informática das escolas e tinha duração de 8 horas. Após o curso, as 

equipes eram cadastradas no site da Olimpíada PTM onde acessavam os Desafios 

Semanais. Durante um mês, a cada semana, eram disponibilizados 3 desafios, que 

oportunizavam a prática do que havia sido aprendido durante o curso e funcionava 

como uma preparação para o Desafio Final. A resolução desses desafios era corrigida e 

pontuada.  

No evento final do PTM, realizava-se a Maratona PTM, em que as equipes 

deveriam resolver o Desafio Final – desenvolver um jogo, usando o Scratch, seguindo 

regras estabelecidas previamente. Os jogos eram então corrigidos segundo critérios que 

avaliavam criatividade, originalidade e habilidades técnicas. As três equipes que 

obtinham maior pontuação resultante da somatória dos pontos obtidos nos Desafios 

Semanais e no Desafio Final eram premiadas. Além do Desafio Final, nesse evento 

aconteciam também palestras de professores e profissionais da área de tecnologia e 

visitas ao campus Santa Mônica da UFU.  

 

Curso de formação de professores 

No ano de 2014, foi oferecido um curso de Scratch com duração de 4 horas para 

os professores que acompanhavam os alunos durante a Maratona PTM. Era um curso 

básico, com noções simples de programação nessa linguagem. Todavia, o contato com 

professores, ao longo desse ano, evidenciou a necessidade e o interesse destes em 

ampliar seus conhecimentos sobre tecnologias que possam ser aplicadas em sala de 

aula. Esse interesse pareceu relacionar-se à baixa proficiência no uso de programas e 

outras ferramentas computacionais bem como ao desejo de promover maior 

envolvimento dos alunos nas atividades curriculares. Além disso, verificou-se que a 

participação efetiva dos professores junto aos alunos traduzia-se em maior motivação 

dos alunos durante a Olimpíada PTM.  
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  Dessa forma, o PTM ampliou sua atuação e, em 2015, ofereceu o curso 

teórico-prático Recursos tecnológicos em sala de aula: Programas em Scratch como 

ferramentas educacionais aos professores da rede municipal, com 20 horas de duração, 

sendo módulos semanais de 4 horas (quadro 2). Os tópicos do curso objetivavam 

sensibilizar os professores para a validade da incorporação de ferramentas tecnológicas 

no cotidiano escolar, ampliar seu conhecimento sobre tais ferramentas, apresentar o 

Scratch e possibilitar que desenvolvessem uma ferramenta educacional utilizando essa 

linguagem de programação.  

Foram recebidas 31 inscrições, sendo que 18 professores finalizaram o curso. O 

primeiro módulo propiciou ampla discussão sobre as possibilidades de inserção de 

recursos tecnológicos em sala de aula de maneira dinâmica e efetiva e não somente 

como um substituto para recursos didáticos utilizados atualmente. Houve intensa 

participação dos professores na discussão. Os demais módulos destinavam-se a tópicos 

técnicos e a desistência de alguns professores após o segundo módulo pode ser atribuída 

a dificuldades encontradas na manipulação do programa. No último módulo, foram 

apresentados 07 projetos desenvolvidos por duplas ou trios de participantes. Todos 

demonstraram que o conteúdo aplicado foi apreendido pelos participantes.  

 

Análise qualitativa 

O PTM apresenta números expressivos no que se refere à quantidade de 

participantes e de escolas atendidas. Todavia, por não ter sido realizada uma coleta de 

dados sistemática de seus resultados, perdeu-se a oportunidade de realizar uma 

avaliação quantitativa que pudesse atestar a validade de sua estrutura.  

Sendo assim, será realizada uma análise qualitativa de alguns dos aspectos do 

programa. Aspectos esses que chamam a atenção por estarem relacionados a questões 

polêmicas que circundam a educação na contemporaneidade. Como já afirmado, há um 
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descompasso entre a escola e as demandas dos jovens e da sociedade que envolve a 

inserção e o lidar com as novas tecnologias na escola e no cotidiano desses jovens. O 

PTM, mesmo sendo um programa extracurricular, possibilitou essa inserção tecnológica 

na escola, ainda que por um curto período de tempo, sendo válido analisá-lo.  

A metodologia aplicada durante o PTM primou pela ludicidade, pelo 

protagonismo dos participantes e pela competição. A decisão de seguir esse caminho foi 

tomada após observar o maior envolvimento dos jovens participantes nesses tipos de 

atividades durante a fase piloto.  

Uma atividade lúdica é aquela que serve para proporcionar prazer ou diversão. O 

formato de gincana pressupõe várias provas para testar as habilidades dos jogadores, 

incitando o envolvimento, o trabalho em equipe e promovendo situações de satisfação e 

divertimento. Durante a Gincana PTM, as provas disputadas proporcionavam tais 

situações.  

A escolha pelo desenvolvimento de jogos digitais como objetivo a ser alcançado 

pelos participantes da Maratona PTM também não foi aleatória. O espaço ocupado 

pelos jogos digitais na vida dos jovens e adultos contemporâneos é expressivo, como 

afirma Arruda (2013). Durante as visitas às escolas para motivar a participação no PTM, 

percebeu-se que uma forma efetiva de se aproximar e iniciar conversas com os alunos 

sobre tecnologia era mencionar os jogos famosos de videogame (Call of Duty, 

Uncharted ou Super Mario) ou online (LOL – League of Legends, DotA – Defense of 

the Ancients ou Candy Crush). O interesse pelos jogos mostrou-se como uma das razões 

para que os alunos se encantassem diante da possibilidade de desenvolver seus próprios 

jogos por meio do Scratch.  

Sobre o desejo de se divertir dos alunos do século XXI, Sibilia (2012) afirma 

que está intimamente ligado ao modo contemporâneo de vida. Vive-se numa cultura que 

valoriza, ou melhor, enaltece a busca constante pelo prazer e pela satisfação instantânea 

e que divulga tais valores por meio da mídia que possui um poder avassalador de ditar 

os caminhos a serem seguidos. Hoje as subjetividades se constroem em um ambiente 

intensamente voltado ao consumo. Para Harvey (2003), a mudança da sociedade 

fordista para a sociedade da acumulação flexível, trouxe a necessidade de criar 
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consumidores que compensassem a aceleração produtiva criada. Como afirma Bauman 

(1999, p. 88), “a maneira como a sociedade atual molda seus membros é ditada, 

primeiro e acima de tudo, pelo dever de desempenhar o papel de consumidor”.  

Assim, essa busca incessante pelo prazer e pela diversão resulta dos esforços 

feitos para criar o bom consumidor. Afinal, o bom consumidor é aquele que está sempre 

em busca de algo – a ser consumido – para satisfazer os desejos que julga seus, mas 

que, na verdade, lhes foram inculcados pela mídia que serve ao mercado. Desse modo, 

como bons consumidores em constante busca pela satisfação e pelo prazer, os alunos 

participantes do PTM tiveram seu interesse despertado pela possibilidade de se divertir.  

 A competitividade parece ser uma característica comum entre os seres humanos. 

Há um ímpeto dentro de cada um de nós que nos impele a buscar a vitória como forma 

de mostrar uma posição superior. Desde os primórdios da história humana, os homens 

competem por sua própria sobrevivência. Hoje a competição foi levada a um outro 

nível. Conforme aponta Sibilia (2012), a competição acontece como uma forma de 

atender ao “culto à performance” corrente na sociedade contemporânea. Culto esse que 

espera que os indivíduos estejam sempre se preparando para superar seus próprios 

limites e ser cada vez melhores, isto é, ser bem-sucedidos. Desse modo, competir e 

vencer é uma forma de mostrar-se capaz e atender às exigências sociais.  

Em relação à participação dos professores, durante a segunda fase de aplicação 

do PTM, percebeu-se que as equipes com melhor desempenho e maior envolvimento 

nas atividades propostas eram aquelas cujos professores as apoiavam de modo efetivo. 

Desse modo, era evidente a influência do professor e consequente importância de 

aproximá-los mais do PTM. Além disso, as conversas com os professores e respostas 

dadas a uma pesquisa de avaliação do programa, demonstraram seu interesse por 

conhecer melhor o Scratch a fim de oferecer um suporte mais eficaz a seus alunos. 

Outro aspecto que chamou atenção para a necessidade de oferecer algo diferenciado 

para os professores o desconforto demonstrado por muitos diante de suas dificuldades 

no uso do computador e do desconhecimento de ferramentas tecnológicas.  

Dentre os professores participantes havia os entusiasmados com as 

possibilidades oferecidas pelo programa e aqueles que participavam por determinação 
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superior. Obviamente, o aproveitamento e envolvimento maior se deram por parte dos 

primeiros. Como afirma Buckingham (2010), há certa polaridade entre os entusiastas e 

os opositores quando o assunto é educação e tecnologia. E nos casos desses professores 

é relevante pontuar o que causa tais posições antagônicas.  

Por um lado, a resistência em relação à tecnologia parece advir de certo 

desconforto diante de uma tecnologia que parece ter invadido o mundo e que eles não 

conseguiram acompanhar. Os professores demonstraram que estão vivendo em um 

mundo em que seus jovens alunos se movimentam com mais propriedade que eles, no 

qual podem adquirir conhecimentos por meio de outros canais que não seja a escola ou 

o próprio professor. Um mundo que questiona também a continuidade da existência da 

escola e da profissão docente. Diante desse estranhamento e aparente hostilidade, é 

compreensível a resistência apresentada.  

Além desse aspecto social, a maneira impositiva com que a tecnologia 

usualmente chega às escolas também contribui para que professores ergam suas 

barreiras. São decretos, leis, normas e diretrizes a determinar o uso de laboratórios de 

informática, a implantação de programas de diário eletrônico, a inclusão de disciplinas e 

temas relacionados ao currículo
22

. Segundo relatos de professores participantes do 

PTM, além da imposição, não lhes são oferecidas preparação adequada ou orientações 

que auxiliem no desenvolvimento de um bom trabalho.  

De acordo com Buckingham (2010), muito dessa resistência se deve ao fato de 

que os investimentos públicos são direcionados prioritariamente para a aquisição de 

máquinas e dispositivos, deixando os softwares e a formação docente em segundo 

plano. Tal afirmação é validada pelo discurso dos professores.  

Há professores interessados em se preparar melhor para a aliança que precisa ser 

estabelecida entre a educação e a tecnologia. A maioria dos professores que 

demonstraram maior receptividade ao PTM aparentou ter interesse e familiaridade pela 

tecnologia fora do ambiente escolar, pareceram mais “antenados” às novidades. 

Entretanto, este não é o único tipo de professor a construir a escola. É preciso incluir 

                                                           
22

 Veja-se a implantação, em 2011, do Reinventando o Ensino Médio – REM – nas escolas estaduais 

mineiras que indicava a oferta da disciplina Tecnologia da Informação. O REM foi suspenso em 2015 

para reavaliações 
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todos os professores e profissionais da escola a esse mundo tecnológico, mesmo os mais 

resistentes. E tal inclusão não acontecerá sem passar pelos processos de formação inicial 

e continuada.  

O curso oferecido pela equipe PTM foi uma formação pontual, que teve uma 

avaliação positiva. A maioria dos participantes se envolveu durante o curso e apresentou 

um trabalho final que demonstrou aprendizagem mediana da ferramenta e esforço para 

aliar a tecnologia ao conteúdo que ministram em sala de aula. Em discussão, e conforme 

as respostas ao questionário de avaliação do curso, os participantes demonstraram 

satisfação com os resultados alcançados e deram valiosas sugestões para o 

aprimoramento. A sugestão apontada por todos é de que o curso deveria ser mais 

extenso para que pudessem treinar no uso da ferramenta sob a orientação dos monitores. 

Outra sugestão relevante é a de que o curso deveria ser oferecido com carga horária 

maior e como formação continuada no centro de capacitação e aperfeiçoamento de 

professores do município. 

Segundo Arruda (2013), as políticas públicas atuais priorizam a formação 

continuada para o trabalho com tecnologias digitais. É evidente que há uma necessidade 

desse tipo de formação, tendo em vista que é preciso formar os professores que estão em 

exercício para atuar diante da nova realidade. Todavia, como enfatiza o referido autor, 

são imprescindíveis “alterações profundas na formação inicial dos professores em nível 

superior, que circunscrevam a incorporação das mídias em todas as dimensões da 

prática do professor universitário”. (ARRUDA, 2013, p. 275).  

Vale ressaltar que tais alterações não devem ficar restritas à incorporação do 

ensino de softwares educacionais, manutenção de computadores ou mesmo do uso de 

programas básicos. Tais alterações devem se estender de modo a incorporar 

oportunidades de discussão e reflexão crítica sobre os artefatos tecnológicos e 

midiáticos que moldam os comportamentos sociais contemporâneos. Como destaca 

Arruda (2013, p. 278), “não é a incorporação de um novo artefato que trará mudanças 

para ensinar e aprender na escola, mas a mudança na interpretação construída a respeito 

desses artefatos”. O curso Recursos tecnológicos em sala de aula: Programas em 

Scratch como ferramentas educacionais procurou oferecer essa oportunidade em seu 
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primeiro módulo, o qual foi bem recebido pelos professores, num indício de que esses 

profissionais estão abertos e desejosos por ouvir e serem ouvidos nesse tipo de debate.  

Por fim, é interessante fazer algumas considerações acerca de um dos objetivos 

específicos do PTM, o que propõe contribuir para o desenvolvimento do pensamento 

computacional. A definição desse construto, conforme Wing (2006, apud BARCELOS 

e SILVEIRA, 2012), o preconiza como um subconjunto de competências e habilidades 

relativas à abstração e à decomposição de problemas a fim de serem resolvidos por meio 

de recursos computacionais e algorítmicos. Segundo Barcelos e Silveira (2012), o 

domínio dessas habilidades e competências é fundamental para todos a fim de que 

dominem a tecnologia de modo efetivo.  

A apropriação do pensamento computacional vai além da aprendizagem de 

conceitos, códigos e linguagens de programação. Ela pressupõe um modo de analisar e 

resolver problemas em qualquer área do conhecimento ou mesmo na vida prática. Desse 

modo, não se trata de simplesmente ensinar os jovens alunos a programar usando o 

Scratch ou outra linguagem de programação. Trata-se de despertar-lhes o desejo de ir 

além do simples uso/consumo de programas, navegadores, aplicativos e redes sociais. É 

mostrar-lhes que são capazes de produzir tecnologia e fazer parte de um mundo que lhes 

parece inacessível. Esse modo de incluir a tecnologia na escola também transcende os 

modos usuais em que os chamados jogos educacionais testam conhecimentos 

previamente adquiridos pelos alunos ou, como pontua Buckingham (2010, p. 47), “serve 

como uma espécie de doce junto com o remédio”. Essa educação para o 

desenvolvimento do pensamento computacional e da habilidade de produção 

tecnológica demanda um processo formativo que vai além do simples domínio da 

máquina. Oferece-lhes a possibilidade de ressignificar sua posição diante de um mundo 

que insiste em posicioná-los como meros consumidores.  

Conclusão 

O mundo, a humanidade, a sociedade são entidades mutantes. Mudanças e 

avanços têm acontecido há milênios. O acelerado progresso tecnológico que temos 

testemunhado em décadas recentes parece gerar dúvidas e uma necessidade 

incomparável de adequação por parte da sociedade. É improvável que tantas mudanças 
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e dúvidas não passem pelo ambiente escolar, o qual precisa buscar formas de refletir, 

questionar e usar de forma inteligente as novas demandas. Estudiosos e profissionais da 

área educacional têm discutido e buscado soluções para os problemas que decorrem 

dessa disparidade entre a vida escolar e a realidade vivenciada pelos jovens alunos.  

O PTM não surgiu como uma solução para esses problemas, mas conseguiu 

mobilizar nos participantes habilidades e desejos que podem mudar sua posição diante 

das demandas e imposições sociais de um modelo social que, sob uma falsa impressão 

de liberdade de escolha e autonomia, lhes acorrenta a uma prisão chamada consumismo 

e exposição midiática. Definitivamente, o PTM não pode ser considerado uma ação que 

responderia a todas as necessidades de mudança. Todavia, tendo em vista suas 

propostas para o trabalho com alunos e professores, é uma ação que merece ser 

escrutinada e aprimorada para cumprir um papel realmente libertador, que permita que 

os jovens alunos se apropriem das tecnologias de informação e comunicação de uma 

maneira mais ampla e autônoma. 
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Resumo: 

Este estudo diz respeito ao Projeto em desenvolvimento, Agentes Mirins no Combate ao 

Aedes Aegypti, em andamento numa escola de educação infantil da rede municipal de 

Uberlândia, sendo o público alvo foram crianças de 0 a 4 anos. O Projeto faz parte do 

campo dos saberes e práticas educativas e tem caráter educomunicativo, uma vez que, 

tem como objetivo a produção de uma mídia educativa, uma revista, voltada para o 

público infantil e comunidade escolar. O assunto objeto desse estudo diz respeito a 

saúde e a questões ambientais que fazem parte do cotidiano das crianças. A instituição 

busca por meio da ludicidade despertar no aluno o interesse pelo meio em que vive, 

ampliando seu conhecimento sobre tema. O projeto diz respeito ao tema integrador 

Sustentabilidade e foi desenvolvido nos campos de experiência que integram o currículo 

da educação infantil. Os objetivos são, oportunizar vivências significativas e construção 

de conhecimentos sobre o combate ao mosquito Aedes Aegypti e as doenças tropicais 

por ele transmitidas, sensibilizar as crianças para os cuidados com a saúde, higiene e 

meio ambiente; conhecer sobre o ciclo mosquito Aedes Aegypti e como evitá-lo, criar 

uma revista para informar sobre estratégias de combate ao mosquito e divulgar o projeto 

desenvolvido na instituição.  O projeto contém três etapas, a primeira é composta por 

atividades lúdico-pedagógicas desenvolvidas na escola com a participação dos alunos, a 

segunda etapa é a construção de um diário de bordo junto com as famílias dos alunos e a 

terceira e última etapa é a confecção da revista voltada para o público infantil. Feita com 

os recursos disponibilizados nas etapas anteriores. Os resultados parciais são positivos, 

uma vez que a participação das famílias dos alunos no projeto está sendo expressiva; 

outro ponto positivo foi o envolvimento das crianças nas atividades realizadas na escola 

e em casa.  

 

Palavras-chave: Educação; Sustentabilidade; Educomunicação 
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Introdução 

Os temas integradores apresentados na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC)
25

 comtemplam os objetivos de aprendizagem de diversos componentes 

curriculares. Tais temas abordam as experiências dos sujeitos em seus contextos de vida 

e atuação, portanto, influenciam os processos de construção de identidade e interação 

com outros sujeitos, levando o indivíduo a se posicionar de forma ética e criticamente 

sobre o mundo e suas interações. Os temas integradores são, Culturas africanas e 

indígenas, Tecnologias digitais, Direitos humanos e cidadania, Ética, Consumo, 

Educação Financeira e Sustentabilidade.  

A sustentabilidade é dos temas integradores que perpassam áreas do 

conhecimento como a ciências da natureza e ciências humanas, por isso é de extrema 

importância abordar assuntos relacionados a essa temática. O assunto objeto desse 

estudo diz respeito a saúde e a questões ambientais, são as doenças tropicais Dengue, 

Zica, Chikungunya e Febre Amarela transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti. As 

doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti são graves e atingem um número 

elevado de pessoas principalmente nos centros urbanos. Essas enfermidades estão 

relacionadas ao saneamento básico, higiene dos espaços públicos e privados e o descarte 

do lixo, dentre outros fatores. Nos últimos anos muito tem nos preocupado a questão 

das doenças tropicais, essa preocupação faz com que busquemos conscientizar a todos 

da comunidade escolar a respeito da importância em se manter os ambientes limpos a 

fim de combater o seu vetor o mosquito Aedes Aegipty.  

Trabalhar esse tema integrador com os alunos da Educação infantil é essencial 

para a formação social dessas crianças ao mesmo tempo que conscientiza a comunidade 

escolar da qual elas fazem parte. Atendendo a esta demanda foi elaborado o projeto 

Agentes mirins no combate ao Aedes Aegypti desenvolvido em uma escola de Educação 

infantil da rede pública municipal da cidade de Uberlândia.  
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Este projeto pode ser considerado educomunicativo, pois tem a intenção de 

construir conhecimento junto com as crianças e suas famílias sobre o tema, bem como 

divulgar essas experiências utilizando um material informativo em formato de revista. O 

projeto contém três etapas, a primeira é composta por atividades lúdico-pedagógicas 

desenvolvidas na escola com a participação dos alunos, a segunda etapa é a construção 

de um diário de bordo junto com as famílias dos alunos e a terceira e última etapa é a 

confecção da revista voltada para o público infantil. Feita com os recursos 

disponibilizados nas etapas anteriores.  

O público alvo deste projeto foram alunos e suas famílias, professores e 

educadores da instituição. O projeto contou com a participação de toda a escola que 

atende crianças de 0 a 4 anos. A instituição fica localizada na zona leste da cidade de 

Uberlândia e atende 110 alunos em período integral.  

O objetivo geral do projeto “Agentes Mirins no combate ao Aedes Aegypti” é 

oportunizar vivências significativas e construção de conhecimentos sobre o combate ao 

mosquito Aedes Aegypti e as doenças tropicais por ele transmitidas. Sendo os objetivos 

específicos, sensibilizar as crianças para os cuidados com a saúde, higiene e meio 

ambiente; conhecer sobre o ciclo mosquito Aedes Aegypti e como evitá-lo, criar uma 

revista para informar sobre estratégias de combate ao mosquito e divulgar o projeto 

desenvolvido na instituição.  

 

Desenvolvimento 

A formação de uma sociedade sustentável decorre da educação ambiental que 

por sua vez deve gerar mudanças na qualidade de vida, na conduta pessoal dos 

indivíduos e nos impactos por eles causados no meio ambiente. Os princípios da 

educação ambiental foram incluídos no texto da BNCC em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA)
26

 e os objetivos 

                                                           
26

 BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA) - MEC Brasília, DF: 

2012.  
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do documento da ONU, Agenda 2030.
27

 Nas DCNEA os objetivos do trabalho da 

educação Ambiental para a educação infantil são: 

 

Emprego de recursos pedagógicos que promova a percepção da interação 

humana com a natureza e cultura, evidenciando aspectos estéticos, éticos, 

sensoriais e cognitivos em suas múltiplas relações; desenvolvimento de 

projetos multidisciplinares e interdisciplinares que valorizem a dimensão 

positiva da relação dos seres humanos com a natureza, valorizando ainda a 

diversidade dos seres vivos, das diferentes culturas locais, da tradição oral;  

promoção do cuidado com as diversas formas de vida, do respeito às pessoas 

e sociedade e do desenvolvimento da cidadania ambiental. (DCNEA, 2012 p. 

16) 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
28

 que tratam do 

meio ambiente e saúde, o trabalho educativo com crianças da educação infantil é a base 

para a formação humana e crítica, sendo assim:  

 

Saúde tem uma dimensão pessoal que se expressa no espaço e no tempo de 

uma vida, pelos meios que cada ser humano dispõe para criar seu próprio em 

direção ao bem-estar físico mental e social. Isso requer sujeito com 

identidade, liberdade e capacidade para regular as variações que aparecem no 

organismo; que se apropriem dos meios para tomar medidas práticas de 

autocuidado em geral especificamente diante de situações de risco. (PCN, 

1997 p.106) 

 

Pensando em uma educação ambiental e sustentável a Secretaria municipal de 

Educação instituiu o “Dia D” de combate ao mosquito Aedes Aegypti nas escolas de 

educação básica de Uberlândia onde a comunidade escolar deveria desenvolver 

atividades de orientação e combate ao mosquito e as doenças por ele transmitidas: 

dengue, chikungunia, febre amarela e zica. Sabemos que existe em Uberlândia inúmeros 

casos dessas doenças o que muito preocupa a população, mas que ainda assim deixa a 

desejar quanto ao fator cuidado com o meio ambiente. Segundo Daia Florios
29

, 

 

                                                           
27

 ONU. Organização das Nações Unidas. Transformando nosso mundo: a agenda 2030 para o 

desenvolvimento sustentável. 2015 
28

 PNC. Parâmetros Curriculares Nacionais. Temas transversais- Meio Ambiente e saúde. Brasília – MEC 

1997.  
29

 https://www.greenme.com.br/informar-se/ambiente/2606-propagacao-do-mosquito-e-meio-ambiente-

por-que-e-dificil-combater-o-aedes.  
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Para que haja água parada, não basta apenas que as pessoas tenham o maior 

cuidado em suas casas. A gestão do lixo urbano é muito importante porque, 

quando chove, qualquer potinho de iogurte jogado no chão é um bom lugar 

para as larvas se desenvolverem numa boa. (Florios, 2018) 

 

Dados da prefeitura de Uberlândia apontam possível surto de dengue em janeiro 

de 2018 devido ao alto índice de infestação do mosquito nas residências visitadas pelos 

agentes da zoonose, esses dados podem ser corroborados nesta afirmação do Diário de 

Uberlândia 
30

 

De acordo com a pesquisa deste ano, 81% dos focos foram encontrados nos 

domicílios, ou seja, do portão para dentro. A grande maioria (96%) dos 

criadouros estava nos quintais e o restante dentro das residências. (Torres, 

2018) 

 

À escola cabe o papel de conscientizar, ensinar, informar e alertar para que haja 

na comunidade e em seu entorno o efetivo combate a esses espaços oportunistas para a 

proliferação do mosquito. A instituição busca por meio da ludicidade despertar no aluno 

o interesse pelo meio em que vive, ampliando seu conhecimento sobre tema.  

Para o desenvolvimento do projeto contamos com a parceria das famílias para 

obtermos resultados tanto na aprendizagem das crianças como na conscientização sobre 

o combate as doenças Dengue, Zica, Chikungunya e febre amarela. O apoio dos pais 

tornará este projeto e a construção da revista significativos para as crianças. A escola 

não o único local de aprendizado dos alunos, existem múltiplas formas de saberes e 

aprendizagens, a família é responsável também pela aprendizagem das crianças.  

Esse projeto pode ser considerado Educomunicativo, pois parte de um tema com 

relevância para a sociedade e será desenvolvido com a participação de professores, 

alunos e famílias. A participação dos sujeitos possibilita a construção da cidadania, a 

partir do mundo que se tornam produtores da informação divulgada na revista. A 

produção consciente da informação pode modificar o mundo em que vivemos, segundo 

Baccega 2011: 

A comunicação/educação estará apta a levar os alunos a uma produção que 

valoriza aspectos da cultura em que vive, que abra discussões sobre a 

                                                           
30

 https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/15351/uberlandia-corre-risco-de-surto-de-dengue 
 



 

729 

 

dinâmica da sociedade, sua inserção na totalidade do mundo conhecendo o 

para modificá-lo (Baccega, 2011 p. 41) 

 

O projeto foi elaborado para ser aplicado durante todo o ano de 2018, seguindo o 

seguinte cronograma, a primeira etapa foi desenvolvida nos meses de março, abril e 

maio. A segunda etapa foi desenvolvida nos meses de junho, julho, agosto e setembro e 

terceira e última etapa nos meses de outubro e novembro estando está em andamento 

A primeira etapa foi a sensibilização das crianças e familiares sobre o tema e 

aconteceu  na escola seguindo o cronograma de atividades. As professoras iniciaram 

com os alunos a sensibilização utilizando diversos recursos pedagógicos, contação de 

história, blitz, desenho e pintura, vídeos, teatro e dramatização, músicas (paródias), 

brincadeiras, teatro, dramatizações, construção do mosquito com garrafa pet e 

apresentação da mascote Agente Mirim.  

A agente de saúde veio até a escola em um sábado letivo realizar uma palestra 

com a pais, alunos e funcionários para trabalhar o tema das doenças tropicais e combate 

ao mosquito Aedes Aegypti. Foi abordado os aspectos do ciclo de vida do mosquito, a 

importância da vacina da febre amarela e os meios para evitar o aumento do mosquito.  

A brincadeira “Blitz contra o mosquito” foi um dos recursos para aprender mais 

sobre o mosquito Aedes aegypti e o seu combate, os alunos junto com a professoras 

saíram nas dependências da escola verificando possíveis criadouros do mosquito, 

limpando o espaço, recolhendo objetos e fazendo a destinação correta. A brincadeira 

“Caça aos ovos do mosquito Aedes Aegypti” onde os alunos são orientados pelos 

professores a procurar os ovinhos do mosquito em objetos espalhados na escola.  

A construção de textos coletivos é um rico instrumento para as aprendizagens 

infantis. Nos textos coletivos a professora instiga os alunos com perguntas para que os 

mesmos falem a sua percepção sobre o tema. Os textos coletivos devem ser construídos 

após algum estimulo sobre o tema, imagens, vídeos, brincadeira, história ou música.  

Contações de histórias durantes as rodas de conversa com livros, histórias em 

quadrinhos, histórias seriadas ou imagens que estimulem a imaginação das crianças para 

criar a sua própria história. A musicalização tem como objetivo apresentar e cantar com 

os alunos várias paródias de musicais infantis. 
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A passeata aconteceu no quarteirão da própria escola e teve a participação dos 

alunos, professores, educadores e pais, foi solicitado junto a agente de saúde panfletos 

sobre o tema para que fossem entregues para vizinhos, comércios e pedestres durante a 

passeata. Durante esta atividade os alunos demonstraram bastante entusiasmo.  

As dramatizações e o teatro sobre o tema doenças tropicais também despertaram 

nos alunos a curiosidade sobre o mosquito. Os alunos adquiriram conhecimentos por 

meio das dramatizações e através de relatos das experiências pessoais dos professores e 

dos próprios alunos sobre episódio envolvendo essas doenças.  

A segunda etapa será a construção do Diário de Bordo pelos alunos com a 

colaboração das famílias. A chegada das mascotes do projeto os bonecos e bonecas do 

agente mirim confeccionados em tecido, aconteceu em sala, onde foi apresentado 

também o uniforme de agente mirim que fará parte do projeto. Esse uniforme é 

composto por jaleco, um boné e uma sacola que irá para casa junto ao livro Diário de 

bordo. No momento da chegada das mascotes foi explicado os objetivos do projeto para 

os alunos e lembrado da importância de destes levarem para as suas casas e realizarem a 

participação no Diário de Bordo. Todas as crianças da instituição envolveram-se com o 

projeto em todas as atividades propostas, contribuindo oralmente nas discussões e com 

informações trazidas de casa.   

Quanto ao Diário de Bordo as sugestões de registro são fotos de ações de 

combate ao mosquito e as doenças tropicais realizadas em suas residências, desenhos da 

criança, relato de experiências familiares por escrito, pesquisa via internet sobre o ciclo 

de vida, doenças e prevenção, recortes de jornais, revistas, panfletos relacionados a 

temática. Serão cinco Diários de bordo um para cada turma. A parceria entre família e 

escola é essencial para o desenvolvimento e sucesso do projeto. Cada criança levará o 

Diário de bordo uma vez para casa durante o período de junho a setembro.  

A terceira e última etapa será a elaboração do produto final uma Revista 

organizada com os recursos disponíveis do Diário de Bordo. Nesta etapa realizaremos a 

organização e publicação da revista além de divulgação dos resultados do plano. O 

nome da revista será o mesmo do projeto “Agentes mirins no combate ao mosquito 

Aedes Aegipty” e a sua estrutura seguirá o seguinte modelo, capa e Contracapa, 
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sumário, texto sobre o projeto educomunicativo, reportagem sobre ciclo de vida do 

mosquito, depoimentos das famílias sobre a temática, pesquisas, quis, jogo labirinto 

infantil, arquivo fotográfico, desenhos dos alunos, texto coletivo das turmas, entrevista 

com as crianças sobre a temática, história em quadrinhos.  

Considerando que a capa e contracapa conterão a identificação do nome da 

publicação e ilustração de autoria de alunos, instituição, participantes, ano de 

publicação, exemplar, colaboradores e se for o caso patrocinadores. No sumário 

apresentação dos elementos da revista e do caminho percorrido para a sua elaboração. 

entrevista com equipe gestora e professoras que organizaram o plano sobre a 

importância do trabalho sobre a temática com os alunos da escola. Reportagens sobre 

ciclo de vida do mosquito utilizando as pesquisas do diário de bordo. Depoimentos das 

famílias sobre a temáticas seleção dos depoimentos das famílias sobre suas experiencias 

com as doenças tropicais e o vetor Aedes Aegipty. Quiz com perguntas e respostas com 

figuras sobre a temática, labirinto infantil sobre o ciclo de desenvolvimento do 

mosquito, Arquivo fotográfico com seleção de registros fotográficos enviados pelas 

famílias no diário de bordo, desenhos e pinturas (contribuição das crianças em 

diferentes etapas do plano), texto coletivo, construído em sala junto com os alunos 

mediado pela professora  e história em quadrinhos da turma da Mônica para colorir 

sobre o tema.  

Os recursos utilizados neste projeto foram, panfletos, histórias seriadas, vídeos, 

músicas, DVDs, data show, computadores, câmeras fotográficas, fantoches, mascote 

(boneco do Agente Mirim), fantasias de agente mirim, caderno/diário de bordo, papeis, 

tintas e pinceis para desenho.  

 

Conclusão 

Com este projeto temos a intenção de formar nas crianças a consciência crítica a 

respeito da saúde, prevenção de doenças e da importância de cuidar do ambiente em 

vive relacionadas às condições sanitárias. Esperamos que ao fim desse projeto os alunos 

sejam capazes de identificar situações de risco para a própria saúde, bem como conhecer 

meios para evitar e prevenir as doenças tropicais.  



 

732 

 

Como o projeto ainda está em andamento a avaliação dos resultados também é 

parcial, uma vez que ela acontece em todos os momentos de seu desenvolvimento, onde 

utilizaremos da observação e do registro a fim de refletirmos e analisarmos sobre a 

aprendizagem dos alunos a respeito do tema. De acordo, com o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (RCNEI)
31

 a observação e o registro são recursos que 

possibilita ao professor refletir sobre sua prática. Desta forma,  

 

A avaliação não se dá somente no momento final do trabalho. é tarefa 

permanente do professor, instrumento indispensável à constituição de uma 

prática pedagógica e educacional verdadeiramente comprometida com o 

desenvolvimento das crianças.” (RCNEI, 2013 pg. 203) 
 

    Após vários momentos de análise e reflexão sobre o processo de aprendizagem dos 

alunos concluiremos nosso trabalho com a publicação da revista está será para nós a 

avaliação material em forma de registro do projeto aqui proposto.  

 Até o momento percebemos como pontos positivos a participação expressiva das 

famílias dos alunos no projeto, o envolvimento das crianças nas atividades realizadas na 

escola e em casa. Observamos que os alunos construíram conhecimento sobre o tema ao 

relatarem sobre experiencias que viveram com suas famílias. A troca de relatos dos 

alunos em sala de aula se torna rica para o aprendizado de todos.  
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Resumo:  

Este trabalho teve o objetivo de descrever os resultados da pesquisa de mestrado 

intitulado "Possibilidades e Limites das Tecnologias na Educação Infantil: uma revisão 

sistemática de teses e dissertações dos anos de 2006 a 2016". O propósito foi de 

investigar as teses e as dissertações desenvolvidas nos anos de 2006 a 2016, publicadas 

no banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT. O intuito foi discutir os 

resultados dessa pesquisa, para ampliar os olhares em relação a essa temática e instigar 

discussões e novas possibilidades de estudos. Os resultados destacaram que existem 

muitas possibilidades em relação às tecnologias na Educação Infantil como: o 

enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem, crescimento do interesse, da 

autonomia, do trabalho colaborativo com ampliação de novas linguagens e a 

possibilidade do letramento digital. No entanto, existem muitos limites, no que tange a 

falta de conexão com a rede de internet, recursos ultrapassados e dificuldades de suporte 

técnico, bem como a qualificação profissional enfatizada na maioria dos trabalhos. 

Nesse sentido, verifica-se a necessidade de ampliar o estudo para a análise da prática 

pedagógica com a intenção de discutir propostas que estão presentes no cotidiano 

escolar. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil; Tecnologias, Revisão Sistemática. 

 

1. Introdução 

As tecnologias estão presentes em nossa vida há muito tempo e estão, a cada dia, 

passando por um processo de aperfeiçoamento e expansão, o que contribui para ampliar 

o acesso à sociedade. Dessa forma, as instituições escolares são desafiadas a lidar com 

essas situações, porque a maioria das crianças já estão imersas neste mundo digital, 

devido a influência das mídias e do mercado tecnológico.  

mailto:helida.cristina1@hotmail.com
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Nesse sentido, que ações serão necessárias para que a escola consiga lidar com 

tantas mudanças sociais, científicas e tecnológicas? É necessário discutir meios e 

propostas para que a escola consiga atender aos anseios e às necessidades das crianças. 

Haja vista, que em um processo histórico-cultural do desenvolvimento infantil, será 

preciso respeitar as particularidades de cada um e valorizar suas interações sociais e 

culturais, bem como mediar seus processos de construção de conhecimento.  

          Nesse sentido, a problemática que esse trabalho se refere são: Quais são as 

tecnologias que estão relacionadas à Educação Infantil, nas pesquisas desenvolvidas nos 

anos de 2006 a 2016? De que modo as tecnologias discutidas nas pesquisas estão 

interligadas à prática pedagógica da infância? E quais são as possibilidades e os limites 

das tecnologias nos trabalhos selecionados? 

A dissertação apresentada, discute essa temática tão desafiadora para as escolas 

e traz a partir de autores como Kenky (2008), Nóvoa (2008) e Imbernón (2009), 

Tapscott (2010), Sodré (2012), Vygotsky, Luria e Leontiev (2016), entre outros, a 

ampliação desse assunto. O estudo que teve uma abordagem qualitativa, foi realizado a 

partir de uma revisão de pesquisas acadêmicas desenvolvidas nos anos de 2006 a 2016, 

baseada em Sampaio e Mancini (2007), Gil (2008) e Takahashi et al (2011). Com esse 

trabalho, foi possível discutir sobre as possibilidades e os limites das tecnologias na 

Educação Infantil de pesquisas acadêmicas publicadas no banco de dados da Biblioteca 

Brasileira do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT. O 

recorte do período se justifica pelo motivo das mudanças acontecidas em: 2006, com as 

mudanças nas Diretrizes Curriculares para a Licenciatura em Pedagogia; em 2007, com 

a alteração da LDBEN (Lei n. 11274) - Ensino Fundamental de 9 anos; em 2007, 

também, com a criação do Fundeb e a Regulamentação do Proinfo; em 2013, com a 

inclusão da Educação Infantil na 1ª etapa da educação básica (LDBEN, Lei n.12796, 

2013). 

O banco de dados escolhido foi o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia – IBICT, pela referência como instituto que preserva a memória do nosso 

patrimônio científico e tecnológico e que tem a função de dispor via online, o acesso a 

todas as publicações de teses e dissertações defendidas no meio acadêmico.  
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2. Educação Infantil e as tecnologias  

          As tecnologias ao longo dos anos, passaram por muitas transformações com o 

desenvolvimento cultural, científico e tecnológico. Sodré (2012) afirma que é preciso 

compreender que as transformações tecnológicas estão acontecendo muito rapidamente.  

Nesse sentido, as crianças que estão, em sua maioria, imersos nesse mundo digital 

(TAPSCOTT, 2010), veem as possibilidades surgirem a partir de um processo de 

ensino-aprendizagem que considere suas necessidades e seus interesses. Kenski (2008) 

enfatiza que existe um caminho para a educação nesse sentido que é realizar a 

apropriação crítica desses novos meios. E como fazer isso? 

É necessário financiamento para aquisição de recursos mais atuais, assim como é 

preciso conhecer os equipamentos que serão utilizados na educação e saber utilizá-los 

de forma crítica, porque a tecnologia será apenas um instrumento que servirá como um 

meio para mediar os conhecimentos. Assim, a criança terá condições de compreender 

melhor o que será estudado com oportunidade de estimular seus sentidos por meio de 

vídeos, histórias, músicas, entre outros que poderão colaborar com seu desenvolvimento 

infantil. 

          Vygotsky, Luria e Leontiev (2016) afirmam que a aprendizagem acontece quando 

a criança tem um mediador e esse processo será melhor desenvolvido por meio de 

interações sociais. Por esse motivo, quanto mais rico e significativo for a construção do 

aprendizado, melhor será o desenvolvimento da criança.  

           No entanto, é necessário haver uma harmonia nesse processo, sem exageros ao 

ponto de valorizar os conhecimentos técnicos, a ponto de sobrepor os pedagógicos. É 

importante ter a criticidade e o conhecimento das necessidades infantis para que as 

atividades sejam interessantes e significativas, sendo cuidadoso(a) em relação às 

influências das indústrias e das mídias com o poder mercadológico. É relevante 

também, trabalhar desde a mais tenra idade sobre as questões de sustentabilidade, da 

reciclagem do lixo, entre outras situações que exigem dos profissionais da educação 

uma maior atenção em relação a isso. 
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Nessa perspectiva, se verifica que o trabalho com as tecnologias na educação das 

crianças pequenas exige um cuidado maior, para que as atividades tenham objetivos e 

intencionalidades e sejam direcionadas ao desenvolvimento da integralidade infantil. 

Por esse motivo, a formação continuada ou permanente é um caminho para a 

qualificação dos profissionais, com o propósito de instigar novos olhares em relação aos 

desafios encontrados nesse processo (NÓVOA, 2008; IMBERNÓN, 2009). 

 

3. Desenvolvimento da pesquisa 

Este estudo de revisão sistemática, baseado em Sampaio e Mancini (2007), Gil 

(2008) e Takahashi et al (2011), consiste em uma pesquisa que exige 

métodos sistemáticos, para a conclusão dos objetivos de seleção de  outras pesquisas. O 

intuito foi cumprir as etapas conforme o esquema que se apresenta na Figura 1. 

 

Figura 1 – Esquema da revisão sistemática 

 

 

 

Fonte: Sampaio e Mancini (2007). 

 

De início, se definiu a problemática e a busca de evidências utilizando as 

palavras-chaves: "Tecnologias” e “Educação Infantil", para a seleção no banco de dados 

do IBICT. A escolha das palavras se deve à necessidade de atender aos objetivos da 

pesquisa que foi encontrar as teses e dissertações sobre as tecnologias na Educação 

Infantil, verificando suas possibilidades e limites na prática pedagógica. Foi necessário 
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filtrar os textos em relação ao idioma (língua portuguesa), aos anos de publicação 

(2006-2016) e ao grau da publicação separada por categorias (dissertações, teses), o 

qual encontrou 154 dissertações e 32 teses, após a primeira seleção por títulos. 

Posteriormente, realizou-se a revisão e seleção dos textos com uma leitura mais 

específica dos resumos de cada trabalho selecionado, para buscar as pesquisas que se 

referissem às tecnologias na prática da Educação Infantil. Houve a inclusão/exclusão 

dos que não se enquadravam nos objetivos da pesquisa como: os que estavam 

relacionados a outras temáticas ou a outros níveis de ensino. Após esta etapa, várias 

pesquisas foram excluídas nesse processo.  

Em alguns trabalhos, foi necessária uma leitura mais aprofundada de seu 

contexto, devido a falta de informações de metodologia ou de nível de ensino não ter 

sido informada no resumo. Por esse motivo, houve uma ampliação maior em relação ao 

tempo. Nesse sentido, após a 3ª etapa, selecionou-se 5 (cinco) teses e 20 (vinte) 

dissertações, em um total de 25 pesquisas. E posteriormente, se realizou a análise e a 

categorização das pesquisas (4ª etapa), em que a maioria foram realizadas em programa 

de pós-graduação em Educação, com abordagem qualitativa e mais de 50% de pesquisa-

intervenção. A região Sudeste (44%) foi a que mais teve publicações sobre a temática 

em estudo, sendo a Unicamp a universidade que mais publicou sobre essa temática. Os 

referenciais teóricos mais citados foram: Vygotsky, Piaget, Freire, Lévy, Kenski, 

Belloni, Moran, Thiollent, entre outros. 

Na etapa 5, ocorreu a interpretação e a divulgação dos resultados dessa 

investigação. A tecnologia mais utilizada nas pesquisas foi o computador, que em sua 

maioria, estava relacionada aos laboratórios de informática. Outros recursos que se 

destacaram foram: internet, tablets, notebooks, laptops, televisões, máquinas 

fotográficas, filmadoras, microfones, software, lousa digital, entre outros. 

Os resultados apontaram que são muitas as possibilidades com o trabalho das 

tecnologias na Educação Infantil, como por exemplo: o enriquecimento do processo de 

ensino-aprendizagem, crescimento do interesse, da autonomia, do trabalho colaborativo 

com ampliação de novas linguagens e a possibilidade do letramento digital. Contudo, 

existem muitos limites, no que se referem a falta de conexão com a rede de internet, 
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recursos ultrapassados e dificuldades de suporte técnico, bem como a qualificação 

profissional destacada na maioria dos trabalhos.  

Verificou-se que as tecnologias podem trazer benefícios ao processo de ensino-

aprendizagem, se forem utilizados de forma articulada e coerente com as necessidades 

infantis. Por esse motivo, há necessidade de ampliar esse estudo para a análise da 

prática pedagógica com o objetivo de instigar estudos posteriores e discutir as propostas 

que estão presentes no cotidiano escolar. Analisou-se as tecnologias que estavam 

relacionadas às práticas educativas da infância, com descrição de como estavam 

articuladas a esse processo. Entretanto, a carência observada em relação às publicações 

que discutiam sobre a temática, alguns problemas de ordem estrutural e de falha em 

algumas publicações, foi um dos fatores limitantes para a pesquisa na área. 

Mais da metade das publicações são de nível federal (55,5%), concentradas nas 

regiões Sudeste (44%), a maioria das pesquisas é de programas de Pós-graduação em 

Educação (80%) e de modo geral, a análise teve como foco a educação de crianças da 

faixa etária de 4 e 5 anos. 

O computador foi a tecnologia mais discutida nas pesquisas, seguido pela 

Internet e tablet, além de outros recursos como: notebooks, laptops, televisões, 

filmadoras, software e a lousa digital, que ainda é pouco difundida nos espaços 

escolares devido ao seu alto valor financeiro. Constatou-se a importância de articular as 

tecnologias no processo de ensino-aprendizagem infantil, para potencializar esse 

caminho, de forma coerente com as necessidades dos educandos.  

No entanto, somente a presença desses recursos, por si só, não asseguram 

mudanças na forma de ensinar e aprender. É importante a qualificação profissional por 

meio da formação continuada ou permanente, bem como mudanças nas estruturas 

físicas das instituições, nos currículos, entre outras, maiores investimentos em recursos 

e na valorização profissional. 

E para destacar as pesquisas encontradas, serão exemplificadas algumas delas. 

Marconatto (2008), desenvolveu sua dissertação por meio de uma pesquisa-ação 

participante  com o título “Uma brincadeira para a infância: uma proposta que inclui a 

linguagem de imagem e som para a produção infantil”. A pesquisa revela a 
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possibilidade de desenvolver ações para valorizar à linguagem da imagem, da percepção 

do olhar e do som, despertando o lúdico e a curiosidade infantil, com utilização suportes 

pedagógicos e tecnológicos, como: câmeras fotográficas, gravadores, filmadoras e 

microfones, para que as crianças pudessem registrar suas ações durante as brincadeiras, 

conforme a Figura 2. 

Figura 2 – Crianças fotografando os colegas 

 

Fonte: Marconatto (2008, p. 94). 

 

Essa pesquisa teve o objetivo de introduzir e acompanhar a produção da 

linguagem audiovisual na infância, apoiada nas obras de Freire (1977; 1982; 1985; 

1996; 2003), que valoriza o papel do professor comunicador e à inserção de suportes 

tecnológicos na prática pedagógica. Nesse sentido, os resultados demonstraram a 

possibilidade de democratizar e inserir instrumentos de produção de imagem/som às 

crianças para “[...] ampliar a capacidade da aprendizagem e de comunicação dos 

sujeitos sobre o contexto da realidade em que se situam numa relação dialógica, o que 

vale dizer, numa relação social que encoraja a curiosidade e a autoria dos sujeitos 

históricos” (MARCONATTO, 2008, p. 5). 

Machado (2009), discutiu em sua dissertação sobre as “Reflexões sobre a 

vivência no ‘cantinho do notebook’ em uma turma de educação infantil”, em que o 

recurso se transformou em um instrumento de aprendizagem de forma livre pelas 

crianças, com desenvolvimento de novas habilidades, responsabilidades, onde 

experimentaram a atividade computacional com maior autonomia, mesmo 

demonstrando interesses transitórios e imprevisíveis. 

Gomes (2010) desenvolveu sobre o “Desenvolvimento de atividades 

pedagógicas para a educação infantil com a lousa digital interativa: uma inovação 
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didática”. A autora investigou em sua dissertação, a interação e o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas com o uso da lousa digital.  Os benefícios do recurso utilizado 

proporcionam um ambiente favorável à construção do conhecimento por parte das 

crianças e do professor, porque trazem “[...] novos elementos, uma nova linguagem e 

uma nova forma de se comunicar para dentro da sala de aula [...]” (GOMES, 2010, p. 

113). Contudo, profissionais participantes não possuíam conhecimentos prévios 

suficientes para o uso da lousa digital interativa e o pouco tempo disponível, o que 

levou à restrição do uso das ferramentas.  

Silva (2011) pesquisou sobre “O som da integração das tecnologias digitais de 

informação e comunicação ao currículo: a rádio na Internet – voz, poder & 

aprendizagem”, analisou o projeto Rádio Jacaré FM 
32

, realizado por uma professora e 

seus alunos da Educação Infantil. A dissertação demonstrou a oportunidade de ascensão 

dos sujeitos enquanto construtores do currículo com a participação na rádio pela 

Internet, como demonstra a Figura 3. 

Figura 3 - Crianças de 4 e 5 anos no Projeto Rádio Jacaré FM 

 

Fonte: UOU (2017).
33

 

No entanto, no delineamento do processo, houve receios e inseguranças, devido 

ser um novo processo, mas que partiu do interesse das crianças em um outro trabalho 

desenvolvido sobre os répteis.  

Machado (2014) teve como objetivo em sua dissertação sobre os “Tablets na 

educação infantil: tecnologia em sala de aula e seus benefícios para o processo de 

                                                           
32

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VPxc2zDrD1I&feature=youtu.be. Acesso em: 10 

ago 2017. 
33

 Disponível em: https://guiadoscuriosos.uol.com.br/blog/2011/07/11/tem-crianca-no-microfone. Acesso 

em: 15 ago 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=VPxc2zDrD1I&feature=youtu.be
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alfabetização”, abordar a inserção do tablet para contribuir com o processo de 

alfabetização de crianças de 5 e 6 anos. Ela realizou uma pesquisa-ação embasada por 

autores como: Fortuna (2001), Kishimoto (2001), Tapscott (2010), Levy (1999), 

Vygotsky (1991).  

A pesquisadora ressaltou que a tecnologia se torna presente na vida das crianças 

de forma cada vez mais precoce, havendo a necessidade de que a escola aprecie esses 

recursos, extraindo dela os seus benefícios. Os resultados constataram que o 

desempenho das crianças melhorou à medida que estiveram em contato com o mundo 

letrado. Entretanto, comentou sobre a necessidade de revisão das necessidades das 

crianças para possibilitar  mudanças de estratégias no planejamento.  

A dissertação Lima (2015) intitulada “Num mundo de selfies: a fotografia como 

recurso pedagógico para educação infantil, analisou o processo de elaboração e 

execução de uma sequência didática embasada em referenciais de Zabala (1998)., em 

que as crianças representaram, suas vivências e cultura com autonomia e criatividade, 

por meio das fotografias. A investigação demonstrou a importância dos sujeitos serem 

capazes de se tornar ativos, críticos, éticos e não se tornarem alienados e reprodutores 

de conhecimentos. 

                       Figura 4 - Crianças fotografando seus colegas fantasiados       

 

Fonte: Lima (2015, p. 96). 

Gomes (2015) em sua tese intitulada “Avaliação do programa ‘Um Computador 

por Aluno’ (PROUCA) sob a óptica do modelo CIPP”, realizou a análise e a avaliação 

do PROUCA, para verificar os resultados obtidos em escolas municipal e estadual. Os 

resultados demonstraram crescimento da fluência digital, progressos no rendimento 

escolar, do interesse, da interação e do trabalho colaborativo. Contudo, houve 
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dificuldade acentuada com a rede de internet, o que exigiu a procura de soluções 

alternativas como o revezamento da conexão e o uso de ferramentas offline. 

                                       Figura 5 – Crianças utilizando o laptop 

 

Fonte: Gomes (2015, p. 89). 

As demais pesquisas acadêmicas selecionadas, poderão ser consultas no 

repositório institucional da Universidade Federal de Uberlândia
34

.  

 

4. Considerações 

Este trabalho descreve a pesquisa de revisão sistemática das possibilidades e 

limites das tecnologias na Educação Infantil, de teses e dissertações dos anos de 2006 a 

2016. O objetivo foi discutir os pontos principais da pesquisa e os resultados 

encontrados. Percebe-se que ainda existem poucos trabalhos relacionados a área 

pesquisada, o que dificultou um pouco o desenvolvimento do trabalho. Verifica-se que a 

tecnologia mais utilizada é o computador e que existem muitas possibilidades do 

trabalho na Educação Infantil, como: melhora no desempenho escolar, no 

desenvolvimento da cooperação e no letramento digital, entre outros. Mas, os limites 

são muitos, entre os mais destacados estão: as dificuldades com a internet e com a parte 

técnica, assim como equipamentos ultrapassados e necessidade de formação 

profissional.  

Nesse sentido, é necessário repensar essas situações que envolvem o 

desenvolvimento infantil, visto que as transformações estão ocorrendo muito 

                                                           
34

Disponível em: 

https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/21359/3/Possibilidades%20Limites%20Tecnologias%20E

duca%C3%A7%C3%A3o%20Infantil.pdf. Acesso em 05 ago. 2018. 
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rapidamente. E por esse motivo, se torna necessário aprofundar nas discussões com 

pesquisas que investiguem a prática pedagógica, para ampliar os debates sobre a 

temática estudada com: a análise dos desafios tecnológicos e das políticas públicas 

desenvolvidas nas escolas; estudo de protótipos, de aplicativos ou recursos que possam 

contribuir com o processo de ensino-aprendizagem infantil; entre outras perspectivas de 

pesquisas que possam fomentar estudos nesse campo do conhecimento. 
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A UTILIZAÇÃO DE FILMES LEGENDADOS COMO ESTRATÉGIA NO 

DESENVOLVIMENTO DA LEITURA EM CRIANÇAS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 1 
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Resumo:  

Com o intuito de pensar o ensino e prática da leitura entre crianças do ensino 

fundamental 1 brasileiro, este trabalho busca utilizar filmes estrangeiros com a temática 

relacionada à infância, legendados em português, para que os alunos consigam 

desenvolver a técnica de leitura com rapidez e previsibilidade, visando compreensão de 

contexto em detrimento da mera junção de letras em palavras.  Combinando o gosto 

infantil pelo cinema com a curiosidade de uma língua estrangeira, mídias 

cinematográficas tornam-se um importante recurso pedagógico a disposição do 

professor que deseja demonstrar o potencial de leitura de seus alunos. Esta pesquisa teve 

como objetivo estudar a relevância de filmes legendados na formação do leitor da 

educação básica. Duas alunas do ensino fundamental público brasileiro de idades oito e 

dez anos foram acompanhadas durante a projeção do filme O Som do Coração, tendo 

suas reações e dúvidas gravadas e transcritas para análise. Ao final, ambas puderam 

notar um crescente entendimento da história retratada no filme, sem a preocupação de 

enxergar, de fato, palavra por palavra numa legenda, demonstrando, portanto que suas 

mentes são capazes de formar previsões e conexões num dado contexto de leitura.  

 

Palavras-chave: leitura; filmes; legendas. 

 

Introdução 

Pode-se dizer que a indústria cinematográfica se inicia em 1895 no Salão Grand 

Café, em Paris, quanto os Irmãos Lumière fizeram uma apresentação pública dos 

produtos de seu invento ao qual chamaram Cinematógrafo. O evento causou comoção 

nos presentes, a notícia se alastrou e, em pouco tempo, a sétima arte conquistou o 

mundo, fazendo nascer uma indústria multibilionária. (MUNSLOW, 2007). A 

popularidade do cinema cresceu amplamente e tornou-se uma das formas de 

entretenimento mais populares e mais divulgadas. O público infantil ganha espaço nas 

longas-metragens com produções hollywoodianas como Branca de Neve e os Sete 

Anões, o primeiro filme de Walt Disney, produzido em 1937 e O Mágico de Oz, de 
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1939, produzido pela MGM. Não obstante, os filmes demonstram um importante 

recurso didático na vida do pedagogo, seja como inspirador de conteúdo ou como um 

verdadeiro material didático a ser usado como mídia para exemplos em sala de aula.   

Neste artigo visualizaremos o uso de filmes estrangeiros legendados na língua 

portuguesa, com o intuito de demonstrar a verdadeira forma que a criança desenvolve 

sua capacidade de leitura. Entre estudiosos de cunho tradicional há uma crença de que a 

leitura se dá por meio da simples junção de letras em sílabas e, posteriormente, palavras. 

Contudo, há diferentes linhas de pensamento que demonstram que o cérebro humano 

pode funcionar de uma forma mais rápida na leitura, formando conceitos e, muitas 

vezes, prevendo a palavra a ser lida antes mesmo que esta apareça na sequência para os 

olhos. Podemos dizer que “[...] previsão e compreensão podem ser interligadas. A 

previsão significa fazemos perguntas e, compreensão significa sermos capazes de 

responder a algumas questões formuladas”. (SMITH, 1989, p.35). 

Smith (1989) aborda este tema em seu livro Compreendendo a leitura: uma 

análise psicolingüística da leitura e do aprender a ler. Com este material podemos 

então desenvolver estratégias estimulantes para que crianças se aproximem de filmes 

legendados, sem medo de não haver completa compreensão, e que também entendam 

que nem sempre a apreensão de um texto necessitará de uma meticulosa leitura e 

conhecimento prévio de todas as palavras nele contidos. A criança, ao passar pela 

oportunidade de assistir a um filme estrangeiro legendado, pode ver em si o potencial 

que possui para compreender seu contexto. Esta autonomia proporciona estímulo para que 

o aluno sinta um verdadeiro desejo de desenvolver um aprendizado, ainda que indireto. Elas 

são então capazes de atribuir significado a esse texto, a partir de associação com 

experiências anteriores. De acordo com Frank Smith “...crianças são perfeitamente 

capazes de solucionar um problema por si mesmas, desde que tenha oportunidades para 

gerar e testar suas próprias hipóteses e obterem feedback apropriado”. (SMITH, 1989, 

p.237). 

 Dispondo destes conceitos em mãos, podemos analisar uma sessão 

cinematográfica com duas meninas do ensino fundamental 1, aqui chamadas de DL (8 

anos) e ML (10 anos) com o objetivo de investigar a contribuição de filmes legendados 
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na formação de leitores no ensino fundamental. Ambas não possuíam o costume de 

assistir à filmes com legendas, optando sempre pelos dublados em língua materna. O 

filme O som do Coração da diretora Kirsten Sheridan (2007) foi escolhido para 

demonstrar às alunas sua habilidade de desenvolvimento de táticas de leitura rápida. 

Esta película, particularmente, possuí atrativos coerentes para a idade das crianças do 

estudo, sendo seu personagem principal, de fato, também uma criança. Foi considerado 

de suma importância que as meninas pudessem enxergar seu próprio mundo em um 

filme, proporcionando interesse e curiosidade, bem como uma conexão com suas 

realidades. Nesta perspectiva, o objetivo da ação foi o de analisar e compreender os 

benefícios de assistir filmes estrangeiros legendados com crianças do ensino 

fundamental, com o intuito de promover e incentivar a leitura rápida com compreensão 

de sentido.  

Este trabalho foi preparado para uma aula de Metodologia do Ensino da Língua 

Portuguesa oferecida no primeiro ano do curso de Pedagogia da Universidade Federal 

de Uberlândia. O filme foi projetado para duas meninas de 8 e 10 anos, a primeira no 

terceiro ano do ensino fundamental e a segunda no quinto ano, com explicação prévia 

sobre o assunto, exposição sobre expectativas e um breve sumário do filme. Elas foram 

instruídas acerca do tempo da legenda e da não necessidade de ler todas as palavras que 

apareceriam na tela e avisadas que o importante seria a compreensão final do contexto. 

Durante o filme foram feitas pausas estratégicas para garantir o entendimento de todos 

os espectadores. Todo diálogo foi gravado e transcrito para a compreensão e estudo do 

artigo.  

 

A proposta pedagógica  

O filme O som do coração de August Rush (Freddie Highmore) é resultado de 

um encontro casual entre um guitarrista e uma violoncelista. Crescido em orfanato e 

dotado de um dom musical impressionante, ele se apresenta nas ruas de Nova York ao 

lado do divertido Wizard (Robin Williams). Contando apenas com seu talento musical, 

August decide usá-lo para tentar reencontrar seus pais. 

Ficha Técnica 
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Título: O som do coração (August Rush – Original) 

Ano produção: 2007 

Direção: Kirsten Sheridan 

Estreia: 21 de novembro de 2007 (Brasil) 

Duração: 113 minutos 

Classificação: livre 

Gênero: Drama, música, romance 

País de origem: Estados Unidos da América. 

 

Anteriormente ao filme foi apresentado às crianças uma breve sinopse com o 

intuito de situá-las no contexto da história, para que então fossem capazes de relacionar 

seus conhecimentos cotidianos com aqueles apresentados durante o filme. Foi passado a 

elas também o conceito de legendas, situando-as sobre o filme ser falado na língua 

inglesa, mas legendado em português, bem como uma explicação sobre a duração 

destas. As meninas ficaram cientes que não haveria necessidade de ler todas as palavras, 

somente importando a compreensão da história do filme.  Só então iniciou-se a 

projeção. Neste caso, ML representa a menina mais velha, de 11 anos, DL a menina 

mais nova, de 9 anos e WSL é o mediador da atividade.  

 

Primeira pausa 

: 

WSL: A gente passou a 

introdução do filme agora… 

é…vocês gostaram dessa   

primeira parte? 

ML: Sim. 

WSL: O que você achou? 

ML: Achei legal. 

WSL: O que você entendeu 

dessa primeira parte do filme? 

ML: Que o menino ouvia… é… 

música por toda parte e que os 

meninos implicavam com ele 

por causa disso. 

WSL: E você DL, o que você 

achou? 

DL: É… que ele… ele só… ele 

escutava música em quase tudo  

WSL: Os meninos eram maus 

com ele? 

 

DL: Era. 

WSL: O que eles estavam 

fazendo que te deixou chateada? 

DL: É… eles estavam 

implicando com ele, não 

estavam deixando ele dormir, eu 
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acho… por que eu acho que era 

só um sonho. 

WSL: Você tá conseguindo ler 

essa parte? 

DL: Não tudo… 

WSL: Alguma coisinha você 

conseguiu ler? 

DL: Só do comecinho. 

WSL: Entendi. Com o tempo 

você vai conseguir acostumar 

mais, tá?

 

Na primeira pausa do filme notamos que ML, a mais velha, aceitava com uma 

certa tranquilidade a leitura de legendas em filmes. Porém a mais nova, DL, sentia ainda 

a insegurança e o impulso de completar a leitura das legendas, preocupando-se mais 

com isso que com o enredo. Ambas aparentavam compreender suficientemente o básico 

da história até o momento.  

 

Segunda Pausa: 

 

WSL: A gente já chegou quase 

na metade do filme e... o que 

vocês acham da… da forma em 

que o menino lida com a 

música? 

ML: Legal. 

WSL: O que você acha? 

DL: Legal… também. 

WSL: Você percebeu que ele vê 

a música diferente das outras 

pessoas? 

DL: Uhum.  

WSL: Como que ele vê a 

música? 

DL: Hum… é difícil explicar. 

WSL: Você sabe? 

ML: Ele meio que vê a música 

por toda parte, em todo lugar 

ele tá ouvindo a música 

WSL: E o violão, ele já tinha 

tocado alguma vez? 

ML: Não 

DL: Já… não. 

WSL: Não.. antes dele ter 

pegado àquela hora 

DL: Ah, não 

WSL: Não? 

DL: Não. 

WSL: E como foi a primeira 

vez que ele pegou o violão? 

DL: Legal 

WSL: Você acha que ia 

conseguir pegar do mesmo 

jeito? 

ML: Não... eu achava que ele 

não ia conseguir 

WSL: E você DL? 

DL: Eu também, nossa!! 

 

O filme contém diversas cenas com música sendo tocada por toda parte que o 

menino órfão passa, como se ela chegasse a ele de forma mágica. Isto prendeu a atenção 

das meninas e possibilitou um avanço do filme até quase sua metade, sem interrupções, 
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devido ao interesse e curiosidade demonstrado pelas alunas. As duas estavam 

positivamente impressionadas com a habilidade musical do personagem principal. DL 

começou a buscar um pouco de confirmação de suas impressões com a colega mais 

velha, algumas se mostrando verdadeiras, outras alterando sua ideia ao ativar sua 

memória. 

 

Terceira pausa: 

 

WSL: Ele chegou num lugar 

novo, junto com aquele garoto 

do violão, certo? 

ML: Uhum. 

WLS: Como é esse lugar? O 

que vocês acharam? 

DL: Ah… hum… 

ML: Mas como assim como 

que a gente achou? 

WSL: Ah... Vocês acharam 

legal, acharam diferente, um 

lugar feio, um lugar bonito, um 

lugar divertido? 

ML: Um lugar bem feio. 

DL: Todo estragado por dentro. 

ML: E é bem diferente também. 

WLS: E as crianças, gostaram 

de lá? O que você acha? 

DL: Acho que mais ou menos. 

WSL: Mais ou menos? 

Juntas: Sim. 

DL: Tinham lá não, tinham lá 

não, provavelmente. 

WSL: Por que você acha isso? 

Mas elas não pareciam bem 

felizes lá? 

ML: É… é verdade. 

WLS: Imagina, todas elas 

gostam de tocar. 

ML: É… É elas tocam né? 

WSL: Sim. 

ML: Então eu acho que elas 

gostam de lá sim. 

DL: É. 

 

O personagem principal encontrou-se com um garoto de rua que se apresentava 

com um violão para o público. Este garoto o levou a um novo ambiente, onde prodígios 

musicais infantis eram comandados por um homem chamado Wizard, que aparenta ser 

alguém bom, porém explora os pequenos por dinheiro. A primeira impressão deste lugar 

é dúbia para as meninas. É diferente, é “feio”, “todo estragado por dentro”, porém as 

crianças aparentavam ser felizes por poderem exercer sua arte.  

 

Quarta pausa: 
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WSL: Agora vamos falar um 

pouco da legenda vocês 

preferem ver filme dublado ou 

legendado? 

ML: Acho legendado melhor. É 

muita diferença, eles mudam 

muito quando é dublado. 

WSL: Qual diferença maior que 

você vê? 

ML: Ai… tem muita parte que 

mudou, eu fiquei nossa, nossa é 

muito estranho porque no 

legendado eles falam uma coisa 

no outro eles falam outra. 

WSL: E você DL… O que 

acha? Prefere filme dublado ou 

legendado? 

DL: É, hummmm, tem uma 

parte que eu gosto do legendado 

outra parte que eu gosto do 

dublado. 

WSL: Qual a diferença? 

DL: É a diferença é que eles 

falam coisas diferentes no 

dublado. 

WSL: Mas você gosta de 

assistir mais qual deles dublado 

ou legendado? 

DL: Aí você me pegou.

 

Neste ponto, o mediador escolheu pausar o filme para inquirir a opinião das 

meninas acerca das legendas. ML percebeu a diferença que há entre filmes dublados e 

legendados. Percebeu a mudança que as dublagens podem provocar na originalidade dos 

filmes para que seja devidamente adaptada. DL ficou em dúvida sobre qual estilo 

prefere, mas houve um avanço na barreira que ela criava contra filmes legendados. 

Pareceu aceitar mais facilmente a leitura num momento lúdico. 

 

Quinta pausa: 

 

WSL: Agora vamos falar um 

pouco sobre o personagem 

Wizard, aquela do chapéu, sabe 

qual é DL? 

DL: Uhum… 

WSL: O que você acha dele? 

Ele é bom ou ele é mal? 

DL: Ele é bom. 

WSL: Você acha ele bom? O 

que você achou? 

DL: Ahhh, eu acho metade bom 

metade mal. 

WSL: Porque? Você acha que 

ele é assim? 

ML: É aquele branco que jogou 

menino na parede? 
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WSL: Ele mesmo! 

ML: Então é por isso. Ele jogou 

o menino na parede e começou 

a brigar com ele, eu não acho 

que ele é tão legal assim. 

DL: É verdade. 

WSL: Você lembra o motivo 

que ele jogou? 

ML: É porque o menino queria 

tocar mais, não era? 

DL: E ele estava no telefone. 

WSL: Por que ele estava 

falando no telefone? 

DL: Não deu pra ver. 

WSL: Você conseguiu? 

ML: Ai, ele estava falando 

alguma coisa pro menino tocar.

 

Aqui encontramos um debate um pouco curioso. O personagem Wizard, 

interpretado pelo ator Robin Williams, é identificado pelas meninas por “aquele branco 

que jogou o menino na parede”. Wizard é uma palavra da língua inglesa que se traduz 

como “mago”. DL e ML não possuíam este conhecimento prévio, portando não 

conseguiram relacionar o nome ao personagem. DL, neste caso, perdeu-se ou se 

esqueceu de algumas informações do filme, como o assunto do personagem principal ao 

telefone.  

 

Sexta pausa: 

 

WSL: Agora vamos falar um 

pouco sobre a mãe dele. O que 

você conseguiu ver nessa parte? 

ML: Ai, é que ela achou que ou 

quando o menino nasceu ele 

tinha morrido, só que o pai dela 

tinha mandado ele pro orfanato 

ai ela ficou um tempão achando 

que ele estava morto ela só 

descobriu quando ele já tinha 11 

anos. 

WSL: E você Dani? 

DL: Eu acho que é a mesma 

coisa 

WSL: Mesma coisa. Imagina 

você ficar onze anos longe da 

sua mãe! 

ML: Onze anos sem ver a 

mamãe ia ser ruim. 

WSL: Você nem tem onze anos, 

né? 

ML: Não eu vou fazer onze 

anos esse ano. 

WSL: Viu? O que você acha 

disso? 

DL: Nada bom 
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WSL: Não, você acha que sua 

mãe ia ficar preocupada te 

procurando? 

DL: Uhumm. 

WSL: Ia. 

DL: E muito. 

 

A esta altura do filme, a mãe do menino órfão e perdido passou a buscá-lo. O 

mediador convidou as meninas a se colocarem no lugar tanto da mãe, quanto do 

menino. Ambas conseguiram entender a situação e sentir empatia pelos personagens em 

suas jornadas 

.  

Sétima Pausa: 

 

WSL: Vamos falar daquela 

parte onde ele tá na igreja. Que 

que você achou, DL, da forma 

com que ele lidou com a 

música? 

DL: Muito legal. 

WSL: Que que você achou 

mais legal de tudo? 

DL: Quando eles estavam 

tocando. 

WSL: Quando eles estavam 

tocando o que? 

DL: Ahn, eles estavam tocando 

o violino. 

WSL: O violino? 

DL: Uhum. 

WSL: E você, ML, que você 

achou daquela parte? 

ML: Nossa, é porque o menino 

tinha onze anos estava 

escrevendo um tantão de coisa e 

tem um montão de adulto que 

nem consegue fazer o que ele 

faz. 

WSL: É verdade. Por que que 

ele é tão diferente? 

ML: Ai, ele meio que nasceu 

ouvindo a música né? O pai e a 

mãe dele é tudo músico, então 

é... meio que ele nasceu com 

isso também. 

 

A cena da igreja mencionada no diálogo acima é a cena em que August Rush 

tocou o órgão de tubos, um instrumento grande e complicado para um menino tão novo. 

As meninas compreenderam que seu talento é algo nato, quase um presente divino de 

seus pais, e ficaram encantadas com sua habilidade. A música claramente provocou um 

desejo nas meninas de acompanhar o filme e saber seu final.  
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Oitava Pausa: 

WSL: Aí a gente assistindo o 

filme tem aquela parte que o 

Wizard entra, é… enquanto ele 

tá ensaiando com a orquestra 

ML: Uhum. 

WSL: É… como que é essa 

parte? 

ML: Ele entra lá do nada 

fingindo que é o pai dele, e o 

menino é meio que obrigado a 

falar e… a falar que ele é pai 

dele de verdade porque senão 

ele ia contar o nome dele de 

verdade pra todo o mundo e ele 

ia voltar para o orfanato. 

WSL: “Cê” acha que é por 

causa disso que ele não falou o 

nome dele? 

ML: Uhum. 

WSL: E depois? 

ML: Ai depois, quan… é… ele 

tocou com o pai, mas nem sabia 

que era o pai dele de verdade 

mas mesmo assim tocou, foi 

legal 

DL: Uhum. 

ML: Aí um montão de gente 

começou a ir lá pra ouvir. 

DL: To… tocou é…trocou é, o 

violão e guitarra. Isso foi meio 

estranho, ou… 

ML: Não é guitarra não D (…) 

DL: Não? 

WSL: E eles tocam bem juntos? 

DL: Sim! 

WSL: Vocês sabiam que é uma 

guitarra? Nos Estados Unidos 

chamam de guitarra acústica, só 

aqui no Brasil que chamam de 

violão. 

Crianças: Nossa! 

WSL: Então é uma guitarra 

também. 

 

Neste trecho, as meninas já conseguiam captar algumas palavras em inglês e 

tentavam relacioná-las com o que liam. A palavra “guitar”, que pode significar tanto 

“guitarra elétrica” quanto “violão” em português causou uma confusão devido ao seu 

falso cognato. É perfeitamente justificável que a medida que ouviam a palavra “guitar”, 

logo a relacionasse com “guitarra” e, consequentemente, ficaram confusas ao ver um 

violão. O mediador procurou sanar esta dúvida rapidamente para que não ficassem 

presas à não compreensão de um termo simples.  

 

Comentários finais: 

 

WSL: A gente vai falar sobre o 

final do filme… Como o filme já 

acabou… Como foi sua reação 

sobre ele? 

ML: Nossa… 

DL: Não dá nem pra explicar. 

WSL: Por quê? 

ML: Eu achei legal porque o 

menino encontrou a mãe dele e o 
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pai dele nem sabia que ele era 

filho dele… E ele também 

encontrou a mulher lá. Aí eu 

achei legal. 

WSL: E qual pra você é o tema 

principal do filme? O que você 

entendeu? 

DL: Ai… A música. Por que 

toda parte, a maioria das partes 

do filme tem música… E fala da 

família e do pai e da mãe do 

menino que nem estava 

procurando ele, mais ou 

menos… começou a procurar 

depois dos 11 anos. 

WSL: Você concorda com 

todos, que tem relação com a 

música, ML? 

ML: Aham. 

WSL: O que você achou de 

tudo? 

DL: Muito legal. 

WSL: E a parte da legenda? Cê 

conseguiu ler muita coisa? 

DL: Não… 

WSL: Mas deu pra entender 

bem o filme? 

DL: Deu. 

WSL: Deu? 

DL: Mais ou menos… não 

muito, muito. 

WSL: Mas você viu que ficou 

mais fácil mais do meio para o 

final? Você vai se acostumando 

um pouco mais? 

DL: Eu vi acostumando um 

pouco mais. 

WSL: E você ML? 

ML: Ah, no começo estava meio 

difícil de entender, aí depois eu 

me acostumei. 

WSL: Quanto tempo você acha 

que demora pra uma legenda 

ficar lá na tela? 

ML: Hum, num sei. É bem 

pouco tempo. 

WSL: O que que você acha? 

DL: Hum… uns 10 segundos. 

WSL: Cê acha que é 10 

segundos? 

DL: Uhum. 

ML: Não, DL, é menos. 

DL: Então 8? 

WSL: Então, DL, depende, se 

for uma legenda bem 

pequenininha passa bem rápido, 

mas se for uma legenda grande 

demora um pouquinho mais 

tempo. 

ML: Ela fica um pouquinho 

mais tempo. 

DL: Mas aí vai demorar pra 

pessoa falar. 

WSL: Isso, mas você acha que 

tem que ser um bom leitor pra 

poder ler legenda? 

DL: Uhum. 

ML: Ah, eu não acho não. Só 

precisa entender um pouquinho 

que que tá lendo, aí depois vai 

acostumando. 

 

WSL: É isso. 

DL: Eu também não consegui 

ler por que ninguém consegue 

ler uma hora e poucas. 

WSL: Você acha que é muito 

cansativo? 

DL: Uhum. 

ML: Ah, eu num acho não. 

Estava tranquilo pra mim.  

WSL: É que você ainda é muito 

pequenininha, DL, mas com o 

tempo você vai aprender a ler 

mais 

DL: Uhum. 

WSL: Da próxima vez a gente 

assiste outro, tá? 

DL: Tá. 

ML: Legendado, né? 

WSL: Isso. 
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O filme terminou com uma bela apresentação da Orquestra Filarmônica de Nova 

York, sendo August Rush o maestro da noite, ao mesmo tempo que seus pais se 

encontravam na plateia. ML e DL demonstraram um profundo contentamento com o 

final do filme. ML sentiu-se segura em assistir mais filmes legendados. Ela disse 

preferir a originalidade que o diálogo em língua estrangeira proporciona e passou a 

acreditar em seu potencial de leitora. DL, por ser mais nova, demonstrou-se sentir um 

pouco insegura, porém nada inesperado para sua faixa etária. Ela aceitou a proposta de 

uma nova tentativa, apostando no desenvolvimento de sua habilidade por meio de maior 

prática.  

 

Conclusão 

Conseguimos, a partir da transcrição do áudio das falas das crianças, perceber 

que ML, que se desprendeu um pouco mais da leitura realizada palavra por palavra, 

sílaba por sílaba e teve um maior aproveitamento do conteúdo do filme. Ainda que não 

se lembrasse exatamente o que havia lido, o contexto ficou claro em sua mente e o ato 

de ler legendas não ficou maçante. DL, por sua vez, teve dificuldade de sair do formato 

ensinado em sua escola, preocupando-se muito com lembrar das palavras do texto, e 

com isso, deixou de apreciar a história. 

Diante das análises dos dados coletados durante a projeção do filme foi possível 

perceber a influência de filmes legendados quando o docente tenta formar leitores mais 

hábeis em seus alunos. A prática de ler legendas exige atenção e foco das crianças, ao 

mesmo tempo que possibilita ensiná-las de forma indireta sobre o funcionamento da 

leitura. Ao lermos uma frase não associamos seu significado letra por letra, mas ela se 

transcreve de forma resumida em nosso cérebro, registrando apenas aquilo que é 

necessário para a compreensão. As crianças se mostram capazes de entender o filme em 

seu contexto, sem necessariamente memorizar palavra por palavra de cada diálogo 

transcrito em legenda.  

 Smith (1989) em sua obra consegue nos mostrar com muita clareza a 

importância da compreensão do contexto para uma boa leitura, em contrapartida com o 

ensino tradicional praticado por muitos anos, focado em separação de sílabas e fonética 
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– uma mera transformação de letras em conjunto em sons – que causam diversas falhas 

no aprendizado de alunos do ensino fundamental. O simples ato de saber “traduzir” 

letras em fonemas não indica conhecimento de leitura, de fato. É possível analisar tal 

problema quando crianças tentam ler legendas de filmes palavra por palavra: o resultado 

é uma falta completa de compreensão do filme em si, um completo desperdício do 

potencial da infância.  

A leitura, portanto, pode ser entendida como um ato contínuo e dependente de 

contexto e de associação. O aproveitamento da capacidade de interpretação de texto da 

criança cresce à medida que ela se desvincula da necessidade de seguir o tradicional 

método focado em sílabas e fonemas. Os professores conseguiram diversos benefícios 

ao dispor dessa estratégia em sala de aula, formando alunos capazes de conceber uma 

leitura rápida, com satisfatória interpretação de texto.  

 

Referências 

 

BAJARD, E. Ler e dizer: compreensão e comunicação do texto escrito. São Paulo: 

Cortez, 1994. 

 

MUNSLOW, A. Film and history: Robert A. Rosenstone and History on Film/Film on 

History. Rethinking History. 4 (11): 565–575 

 

O Som do Coração. Direção: Kirsten Sheridan. Produção: Southpaw Entertainment. 

Estados Unidos: Warner Bros, 2007. 

 

SMITH, F. Compreendendo a leitura: uma análise psicolingüística da leitura e do 

aprender a ler. Trad. Daise Batista. 4ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

760 

 

CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS Á ALFABETIZAÇÃO: NOVAS 

PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NA ESCOLA 

 

Carla Beatriz Rodrigues Silva 

 (IFTM) Instituto Federal do Triângulo Mineiro 

carlabrs.p@gmail.com 

 

Maristela Neves Oliveira Leroy 

(IFTM) Instituto Federal do Triângulo Mineiro 

brincarmaristela9@gmail.com 

 

Eliseu Ferreira Macedo 

(IFTM) Instituto Federal do Triângulo 

eliseumcd@gmail.com 

 

Resumo:  

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre novas práticas de leitura e escrita na 

escola. A utilização das tecnologias nesse estudo se configurou como uma possibilidade 

de utilizar gêneros textuais próximos aos alunos, e reflexões sobre o uso das linguagens 

formais e informais que permeiam nossa sociedade e consequentemente a escola. Em 

nossa metodologia apresentamos um relato de prática de leitura de gêneros que 

permeiam o jornal. Estabelecemos critérios para analisar diversos Gêneros: entrevista, 

carta do leitor e reportagem, entretanto, optamos por iniciar o trabalho por meio da 

entrevista e notícia por serem estes os gêneros que nos apresentam a linguagem formal, 

expressa no jornal impresso. As atividades foram sendo construídas juntamente com os 

alunos, onde se objetivou situá-los em um contexto histórico de modificações que a 

leitura e a escrita percorreram por meio das noticias, que atualmente são encontradas em 

blogs e até mesmo em telejornais com linguagens menos formais. Em nossas 

considerações finais apresentamos os benefícios que as tecnologias têm para com  a 

educação, uma vez que estas quando planejadas permitem novas propostas de ensino 

para a alfabetização e a aproximação do aluno com a sua realidade através de atividades 

que despertam seu interesse. 

 

Palavras-chave: Leitura; Escrita; Tecnologias 

 

Introdução 

 

Os avanços tecnológicos trouxeram modificações significativas no cotidiano das 

pessoas: em casa, no trabalho, nos estudos, no lazer e até mesmo na comunicação e no 

modo com que nos relacionamos. 

Com as novas tecnologias e inserção das Tics (tecnologias da informação e 

comunicação)  as informações chegam às pessoas por meio de vários contextos 

mailto:carlabrs.p@gmail.com
mailto:brincarmaristela9@gmail.com
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eletrônicos: mídias, hipermídias, multimídia; com uma velocidade exacerbada, elas 

trazem consigo uma série de questionamentos e um deles se refere ás práticas de leitura 

e escrita na escola, pois, segundo (SHIRKY, 2012) embora as ferramentas sociais 

(mídias, computadores, celulares) tenham se espalhado primeiro aos cientistas e 

trabalhadores da indústria de alta tecnologia, elas se espalharam para além dos meios 

acadêmicos e corporativos. 

No que se refere ao uso das tecnologias na educação e ao trabalho do professor, 

pode-se dizer que alfabetizar na atualidade vai além do livro, do papel e do lápis e 

requer do professor a necessidade de se utilizar novas ferramentas e novas práticas 

condizentes com a sociedade tecnológica que vivenciamos. Esse fato se justifica porque 

não se pode pensar em ministrar apenas tradicionais, quando se tem alunos nativos 

digitais que são capazes de utilizar e aprender sobre as diversas ferramentas que compõe 

nosso meio. 

Ao se pensar em metodologias diferenciadas para os processos de leitura e 

escrita na escola pensa-se em gêneros textuais e no modo com que eles estão presentes 

na alfabetização e na maneira com que inferem mudanças na sociedade. Como os 

professores podem proporcionar aos alunos uma aprendizagem que visa o 

reconhecimento dos diferentes gêneros textuais e digitais, assim como suas respectivas 

funções na escola e sociedade? 

As atividades que permearam esse relato de prática indagaram as praticas de  

leitura e a escrita a partir do gênero textual (jornal) tem-se como objetivo proporcionar 

aos alunos, o reconhecimento de diferentes linguagens, que permeiam os  variados 

contextos onde se encontram inseridas as noticias, a fim de se obter a compreensão das 

modificações que a era tecnológica trouxe a alfabetização. 

 A reflexão dos processos de aquisição da leitura e escrita ao longo do tempo é 

necessidade e visa encontrar respostas passíveis para maiores compreensões dos 

processos de leitura na atualidade.  

 

Leitura e escrita na atualidade 

 

Os processos de leitura e escrita sofreram modificações ao longo do tempo. Tais 

modificações podem ser explicadas porque a sociedade também se modificou. Para 



 

762 

 

Castells (2005) “A tecnologia não determina a sociedade, é a sociedade”, pois é a 

sociedade que dá forma á tecnologia de acordo com suas necessidades, valores e 

interesses das pessoas que a utilizam. (CASTELLS, 2005, p.16) 

Acreditamos que as transformações tecnológicas trouxeram mudanças á 

sociedade: no nosso modo de estudar, trabalhar, divertir e de nos comunicar. E que tais 

mudanças apresentam modificações nas práticas de alfabetização, no papel do professor 

e na formação do aluno. 

Antigamente o professor era considerado o detentor do conhecimento. Na 

atualidade, não mais, pois os alunos podem acessar as informações até mesmo dos 

computadores de sua casa, e se matricular em cursos online. Contudo, o professor ainda 

é o que detém uma figura de real importância no ensino: “o de mediador de 

conhecimentos”, aquele que ajuda o aluno a prosseguir em seus desafios, que o estimula 

e orienta. 

Tal como o professor, as práticas de leitura e escrita também se modificaram: a 

leitura não tem sido realizada somente pelo livro e a escrita não tem tido um caráter 

apenas formal. 

As ponderações que versam sobre a escrita e leitura nos concebe o texto como 

sendo um discurso elaborado, e os gêneros textuais como aqueles dependentes de ações 

criativas e relacionadas à atualidade, ás inovações tecnológico. 

Para entendermos melhor estas significativas mudanças que se sucedem á leitura 

e escrita discorreremos sobre o ato de ler e escrever, e sobre os gêneros. 

Segundo Levy (1996) quando lemos um texto o esburacamos, semeamos-o de 

branco e riscamos. Alguns fragmentos desse texto não compreendemos, não 

conseguimos juntar, sendo assim, o negligenciamos. Para o autor, isso acontece, porque 

a leitura inicial não nos permite o entendimento do texto como um todo, mas aos 

poucos, conforme se lê, lendo e relendo-o e unindo-o á nossa realidade e as outras 

obras, o texto ganha sentido.  

Essas especificidades do texto que fazem com que o leitor una a realidade a 

outras obras são chamadas de hipertexto que Xavier (2010) é “uma forma hibrida, 

dinâmica e flexível de linguagem que dialoga com outras interfaces semióticas, adiciona 

e acondiciona à sua superfície formas outras de textualidade.” (MARCUSCHI, 2010 



 

763 

 

p.208). De acordo com as considerações do autor, a leitura sofrera modificações e na 

atualidade ela tem sido feita em telas, que segundo Levy (1996), apresenta-se como uma 

janela onde o leitor explora uma reserva potencial.  

O leitor de telas difere-se do leitor do impresso, do texto em papel. Este, já está 

realizado, enquanto que aquele é um realizar-se do aqui e agora, uma montagem 

singular onde o leitor realiza a seleção da informação e a faz de modo singular. (LEVY, 

1996) 

Segundo Levy (1996), a era tecnológica faz com que a leitura seja feita como 

que por hiperlinks, de uma tela a outra, de uma janela a outra, em uma sociedade em 

redes (CASTELLS, 1999), onde se situa o poder da comunicação e o compartilhamento 

de dados, que nos permite dialogar e construir novas menções sobre os textos. Sendo 

assim, pode-se considerar a leitura por hiperlinks, ou hipertextos, como sendo uma 

proposta benéfica da sociedade tecnológica que atualmente vivenciamos. 

As modificações da era tecnológica trouxeram desafios á sociedade e 

consequentemente á escola, uma vez que se fala de outro professor e outro aluno. Ao se 

pensar em um novo leitor, por exemplo, é imprescindível que se pense em um novo 

escritor, pois a escrita assim como a leitura também sofrera modificações. 

A compreensão destas mudanças é entendida por meio do reconhecimento de 

que as praticas de alfabetização também se modificaram, e não decorrem mais do mero 

processo de codificação ou decodificação, mas de um processo de letramento que visa 

fazer o uso da função social da leitura e escrita, e uma das formas de garantir esse 

processo de letramento é fazer uso dos gêneros na alfabetização. 

Segundo Marcuschi (2007) os gêneros são fenômenos históricos, vinculados à 

vida cultural e social. Fruto de um trabalho coletivo, eles contribuem para ordenar e 

estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia. (MARCUSCHI, 2007, p.1). 

Ao refletir sobre o uso das tecnologias em relação á eles, Marcuschi, (2007) nos 

aponta:  

Foram às novas tecnologias, em especial as ligadas à área da comunicação, 

que propiciaram o surgimento de novos gêneros textuais. Por certo, não são 

propriamente as tecnologias per se que originam os gêneros e sim a 

intensidade dos usos dessas tecnologias e suas interferências nas atividades 

comunicativas diárias. (MARCUSCHI, 2007, p.1). 
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No que tange as modificações presentes na leitura e escrita, podemos reiterar 

outro aspecto que diz respeito a significância das tecnologias na educação,  a linguagem 

informal. Com o cenário tecnológico que vivenciamos pode-se dizer que a oralidade 

encontra-se mais presente nos textos que circulam nas mídias e hipermídias como um 

todo.  

Acreditamos que o uso da linguagem informal não pode ser visto como uma 

figura representativa de aspectos negativos para a educação. Apesar do texto na escola 

requerer aspectos gramaticais de escritas tais como: coerência e coesão admitiram a 

ideia de que se deve expressar para os alunos quando e onde se utilizar tais escritos é 

importante para que eles saibam o porquê das pessoas escreverem de outra maneira na 

internet. 

Para Almeida Filho (2010) a internet se configura como um espaço onde tem se 

a presença de textos que unem a linguagem formal e a informal, sendo assim ela é 

reflexa de mudanças. 

Essa preocupação e relação dicotômica que possui a linguagem informal da 

linguagem formal podem ser traduzidas nas palavras de Rojo (2001 apud ALMEIDA 

FILHO, 2010): 

 

[...] trata-se de um discurso implicado e conjunto, cuja temática 

composicional e estilo se aproximam das relações ditas “orais” e dos gêneros 

primários do discurso. No entanto, trata-se de texto escrito, materialidade esta 

determinada pela mídia eletrônica, mas que também convoca léxico e 

estruturas heteroglóssicas, de outras esferas de comunicação. (ROJO, 2001, 

apud ALMEIDA FILHO, 2010, p. 93). 

 

Entende-se, com os dizeres do autor que as tecnologias proferem conforme o 

discurso permeado pela linguagem, novos dogmas á escrita. Não se objetiva ao 

apresentar estas considerações sobre o uso da linguagem informal, mencionar aspectos 

que nos façam pensar que deva prevalecer o aprendizado do uso da linguagem informal, 

mas sim a teorização de que estes devem ter o seu devido lugar de reconhecimento, uma 

vez que a alfabetização se dá pelo uso dos fonemas e grafemas, pois, Segundo Castells 

(1999) há a presença em nossa sociedade de um novo sistema de comunicação. Esse 

sistema fala uma língua universal digital, promove a interação global da produção e 
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distribuição de palavras, sons e imagens de nossa cultura, e personaliza-os quanto aos 

nossos gostos, identidades e humores.  

Para o autor, as “redes interativas de computadores estão crescendo 

exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, 

ao mesmo tempo, sendo moldadas por elas” ( Castells, 1999, p.40) 

Com as palavras do autor podemos refletir sobre os tipos de escrita e leitura que 

estão emergindo na sociedade, se a sociedade tem se modificado, podemos refletir sobre 

a necessidade de também se modificar as práticas pedagógicas nas escolas. 

Acreditamos que as modificações que as tecnologias trouxeram aos conceitos de 

escrita e leitura devem se configurar em novas propostas para se pensar o ensino dos 

gêneros na escola, tal como os processos de ensino referentes á leitura e a escrita, e o 

jornal nos apresenta como sendo um dos gêneros que nos permite essas reflexões.  

Sabemos que o jornal é um portador de diferentes gêneros: textos opinativos 

(editorial, cartas dos leitores, críticas, notícias, reportagens, dicas culturais, classificados 

etc) distribuídos em diferentes partes, atualmente, os alunos têm acesso a essa 

linguagem por diferentes formas, inclusive por meio dos telejornais e ou recursos 

midiáticos, onde se leem as noticia.  

A leitura desses textos e tem como objetivo conhecer as linguagens nos vários 

contextos onde estão inseridas as noticias na atualidade, assim como a obtenção de uma 

visão das modificações que a leitura, a escrita e esse gênero sofrera ao longo do tempo. 

O texto de reportagem, tema desta sequência, é feito com base em pesquisas, 

entrevistas, levantamento de dados e citações, recursos tecnológicos e entre outros 

recursos, nos apresenta diferentes vozes sobre o mesmo assunto baseados em uma 

linguagem objetiva, clara e variada do padrão da língua Portuguesa.  

Na reportagem, preocupamos inicialmente com a utilização de termos que não 

dão margem a diferentes interpretações, para frisar que antes a noticia no jornal se 

compunha de uma linguagem e escrita estritamente formal. As citações entraram em 

aspas e as fontes foram sempre sendo identificadas para situar o nosso leitor da sua 

função. Variados, os assuntos das reportagens foram escolhidos, objetivando a seleção 

de todos aqueles que despertassem o interesse do leitor. 
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O encaminhamento da construção e elaboração de um jornal foi também a 

possibilidade de identificar com os alunos onde se está circulando as noticias na 

atualidade, para que assim eles pudessem perceber o quanto a linguagem varia, nesse 

âmbito destacamos que as tecnologias tiveram um papel fundamental na elaboração 

desse projeto. 

 

Relato de Experiência: As funções e significações dos diversos gêneros presentes no 

Jornal 

Esse trabalho foi desenvolvido com alunos do 4º ano série do Ensino 

Fundamental I da Escola Infantil Brincar e Aprender, escola particular situada na cidade 

de Uberlândia - MG, com alunos de 2 a 10 anos, em média, a escola oferece desde a 

educação infantil até o ensino fundamental I, que situa os alunos provenientes da zona 

urbana do município.  

A atividade constituiu na construção de um jornal escrito coletivamente e um 

tele jornal e em seguida na publicação desse material em um blog. 

Era chegada a hora de começar para valer a produção do jornal! A turma aceitou 

o convite com empolgação, mas tinha receio de não conseguir. Foram explicadas as 

regras e o incentivo de que os alunos são capazes de realizar a tarefa, já que crianças  

são pessoas altamente criativas e inteligentes. 

Já mais convencidos e tranquilos de nosso objetivo, partimos para a escolha do 

nome do jornal. Surgiram várias sugestões e, por votação, foi escolhido: Jornal do 4º 

ano “Interagir, Brincar e Aprender” Algumas indagações nortearam o trabalho: Para 

quem os alunos irão escrever? O que irão escrever?  

Com esses questionamentos, a turma decidira que a escreveria para pais e para 

colegas da escola. Definimos junto que o jornal teria um tema – “Coisas que aprendi na 

sala de aula” – e que traria notícias, leitura, poemas e entrevistas. Sendo assim,  

começaram as brincadeiras em sala: “as  atividades que aprendemos no 3º bimestre” 

A metodologia desse trabalho se deu por meio de uma série de atividades que 

configuraram-se ainda na elaboração de um projeto. A avaliação se deu de modo 

processual e reflexivo e procurou-se levar em consideração a interação e o aprendizado 

de cada aluno em sua completude. 
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1ª aula: Estudo da estrutura do Jornal e montagem de cartaz 

  As atividades iniciais permitiram avaliar o conhecimento que os alunos têm 

sobre a organização dos jornais. Solicitamos que os alunos trouxessem para a sala de 

aula vários tipos de jornais e entregamos um exemplar de jornal para cada aluno e 

apresentamos a seguinte situação: Uma pessoa precisa encontrar no jornal uma 

informação sobre um acidente de carro, eleições, aumento do dólar, charges, 

passatempo, time que venceu o jogo final do campeonato e filmes que estrearam no 

cinema no fim de semana. Onde devemos procurar? 

Observe as opiniões dos alunos: “ fazer uma lista dos locais do jornal” aluno X, 

“lá em cima do jornal, nas letras maiores” aluno Y, “nas páginas” aluno R. 

No fim da atividade, optamos pela montagem de um cartaz quadro com a lista 

dos cadernos encontrados e qual o tipo de assunto de que tratam o jornal.  

 

Fonte: Autores 

 

2ª aula: Ferramenta Pod Cast: Análise dos Gêneros Textuais 

 

O podcast é uma mídia de transmissão de informações, tal como a tv, radio e 

jornais. É como um programa de rádio que você pode ouvir o que quiser, basta apertar o 

play e clicar.( Miro, 2014). A Apresentação aos alunos de três textos se deu através da 

ferramenta podcast: uma entrevista, uma carta de leitor e uma reportagem. 

Após a leitura dos textos impressos, indagamos aos alunos: Quais diferenças existem 

sobre estes textos e quais os objetivos de cada um.  

Nessa parte da sequência optamos por chamar a atenção dos alunos para a 

entrevista. Foi explicado o conceito da entrevista por meio de atividades e em seguida 

se propôs que eles fizessem uma entrevista com ex. alunos da escola.  

Como forma de aprendizado os alunos elaboraram coletivamente as seguintes 

perguntas para ser realizada com uma ex. aluna da escola: I-Qual o seu nome?; II-Idade; 
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III-Quantos anos você estudou no Brincar e Aprender?; IV- Se lembra dos amigos dessa 

escola?; V- Qual ano escolar você mais gostou?; VI-Qual matéria você mais gostou? 

VII- Qual professora você mais gostou?; VIII-Onde você estuda agora? IX-Você tem 

saudades do Brincar e Aprender? 

Para realizar a entrevista utilizamos o viva voz do WhatsApp, e escolhemos um 

aluno para fazer a leitura das perguntas. Ressaltamos que ainda que essa ferramenta seja 

não tão inovadora, foi um sucesso e as crianças adoraram esta experiência, que 

aconteceu minutos antes da aula acabar com a presença de uma ex aluna. 

 

3ª aula: Ferramenta Aúdiobook: “Dona Palavra” 

 

A professora havia proposto aos alunos uma atividade sobre a leitura. Essa 

atividade correspondia a leitura de um livro com o seguinte título: “Dona Palavra” 

Claver, Ronald. 

Cada aluno teria que ter lido o seu respectivo livro em casa, que havia sido 

entregue com antecipação pela professora e na aula seguinte prosseguiria com um 

debate sobre o livro, para que os alunos expusessem suas ideias e interagissem com a 

turma, expressando os seus pontos de vistas em relação ao livro. 

Durante o debate, a professora procurava constantemente fazer uma 

problematização acerca do assunto abordado, justamente, para que houvesse uma 

participação de todos os alunos. 

E para uma leitura criativa foi utilizado o programa Audacity como ferramenta 

de aprendizagem. O audacity é uma ferramenta que editar e mixa qualquer arquivo de 

áudio em  formatos WAV, AIFF, MP3 e OGG. Estes artigos são gravados por meio do 

microfone ou entrada de linha quanto importados de algum lugar do seu computador.( 

TECMUNDO, 2007) 

 Com o uso do programa, optamos por registrar a leitura e fazer as narrativas dos 

alunos. Cada aluno escolheu a parte do livro que mais gostou de ler e treinaram a leitura 

em casa e na sala de aula para que não houvesse erros, na hora da gravação. O livro 

Dona Palavra narra a historia de uma professora que narrava as impressões dos seus dias 

no caderno, em uma espécie de diário. O livro conta com a publicação de vários 

gêneros. 
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4ª aula: Ferramenta videocast: Quem conto um conto, melhora a escrita e a leitura. 

 

Com o objetivo de trabalhar o falar como os alunos e dar continuidade com o 

projeto jornal a turma de 4º ano, optamos por fazer um resgate das histórias contadas 

pelos pais quando os pais eram crianças. 

Risadas, alegrias, felicidade e palhaçadas. Essas foram algumas das expressões 

usadas pelos alunos de 4ª série da Escola Infantil Brincar e Aprender, de Uberlândia 

(MG), para caracterizar as lembranças de infância dos pais. Essas narrativas, engraçadas 

e cativantes, fizeram parte das aulas de Língua Portuguesa das crianças durante o 

terceiro bimestre deste ano e também se configuraram em uma nova oportunidade de se 

conhecer sobre os gêneros e sobre o uso de uma linguagem informal, mais próxima do 

cotidiano das crianças. 

Disposta a dar continuidade ao projeto jornal da turma iniciada no inicio do 

bimestre de 2018, a professora Maristela, escolheu as lembranças dos pais os causos de 

roça contados pelos pais e pelos familiares dos alunos como parte do tema do seu 

projeto. A professora se inspirou no “aluno E” – pois ele sempre estava contando sobre 

as aventuras da infância do seu avó – sua forma de contar fazia com que os amigos não 

parecem de rir. Foi pensando na habilidade deste aluno  que se refletiu sobre uma forma 

dos alunos se apropriassem da linguagem oral e perceberem as variações da língua.  

Cada aluno teve contato com várias histórias  dos pais sobre a infância, produziu 

o reconto da história, e juntamente com a professora elaborou uma filmagem sobre os 

melhores contos para se publicar  no blog. 

Apesar desta atividade fazer parte da elaboração do jornal, e dar aos alunos 

noções sobre as variações da linguagem uso formal e informal, uma vez que eles 

caminharam no sentido de diversas leituras, a principal meta desta atividade  foi  

trabalhar a dicção dos alunos  e a desinibição em relação a apresentação de algo.  

 

5ª aula: Video Cast  Temas diversos. 

 

Após aprenderem sobre os gêneros foram selecionados alguns alunos 

produziram uma vídeo aula, de alguns temas de suas preferências que já haviam sido 
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estudados. Respiração de animais, Metamorfose.O videocast diferencia-se do podcast 

por se tratar de um vídeo. 

   

Fonte ( Autores)                                          Fonte ( Autores) 

 

6ª aula: Aula na informática 

 

Visitação dos alunos á informática para visualização de diferentes tipos de 

linguagens que permeiam sites, blogs, jornais e etc... 

 

7ª aula: Conteúdo do Jornal 

 

Seleção dos materiais juntamente com os alunos para a confecção do jornal. 

Ficou decidido que o jornal seria elaborado nas seguintes colunas: Gêneros textuais. 

Entrevista, Dica de leitura, Minha redação. Para quem eu escrevo? 

 

8ª aula: Gravação ,material para impressão e montagem do Blog com os materiais 

 

Gravação do telejornal com as atividades para apresentação destes aos demais 

alunos e pais no dia da reunião escolar e disponibilização no site Brincar e Aprender. 

 

Discussões e Reflexões: 

O desenvolvimento das habilidades da escrita, a capacidade de leitura, análise, 

compreensão e interpretação das diversas atividades realizadas estimulou nos alunos o 

senso crítico em relação aos processos de leitura e escrita aliados á sua realidade, assim 

como as diferenciações entre  a linguagem formal e informal. 

A capacidade de questionamento do docente frente aos interesses de que os 

alunos compreendem as funções e usos diversos da leitura e escrita, nortearam a 

concepção de que os meios de comunicação, também se configuram como aspecto 
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importante para a construção de conhecimentos referentes aos processos de leitura e 

escrita. 

A oportunidade que os alunos tiveram de unir as praticas de leitura e escrita ás 

tecnologias nos mostra que elas agregam ao aluno uma reflexão de rápida absorção pois 

se configuram como elementos de fácil representação para a nossa cognição, uma vez 

que une imagens, fala e escrita. 

 

Considerações Finais: 

Em suma, podemos dizer que o uso das tecnologias digitais na educação é de 

grande necessidade, mas deve ser realizada de modo reflexivo. Sabemos que as 

tecnologias trazem aos alunos várias informações significantes, e podemos ver isso 

quando estes nos disseram o que devíamos fazer para utilizar o jornal, porém cabe 

mencionar que apesar das tecnologias serem participes do nosso cotidiano, o professor 

ainda detém um papel fundamental no processo de ensino-aprendizado, tal como a 

leitura e a escrita impressa. O professor é de fundamental importância porque é a sua 

figura que incentiva, elabora os roteiros, aprimora as técnicas e faz o aluno refletir sobre 

o seu processo. 

Quanto á leitura impressa destacamos a sua real importância, pois por meio dela 

se permite á aquisição de uma leitura linear, que visa a formação inicial de um assunto 

como um todo.  

Apesar da leitura feita em hiperlinks ser realizada com bastante fluidez pelos 

jovens, e ser de grande valia para estabelecer conexões e possibilitar sempre novas 

informações, acreditamos que á alfabetização cabe a primordial tarefa de se ensinar o 

básico primeiramente, uma vez que o aluno já se encontra mergulhado em uma imersão 

tecnológica e já se utiliza de seus benefícios. 
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Resumo:  

A proposta deste artigo é promover uma discussão em torno dos desafios da educação 

básica diante do uso das TICs em sala de aula e propor a Educomunicação como um 

meio para aproximar os professores da cultura digital dos alunos. O estudo foi feito a 

partir da análise dos dados das pesquisas TIC Kids Online 2016 e TIC Educação 2016 

(realizadas no Brasil) que norteou a discussão e demonstrou que há um déficit entre a 

experiência e uso das TICs pelos professores em relação ao uso das tecnologias digitais 

pelas crianças e adolescentes. Diante desse cenário, propõe-se a Educomunicação como 
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um meio para diminuir o déficit apontado nas pesquisas, pois, o uso das TICs em sala 

de aula é um caminho sem volta. A escola que quiser estar sintonizada com o contexto 

sociocultural, precisa se equipar melhor e dar condições para os professores inserirem o 

uso das TICs no ambiente escolar. 

 

Palavras-chave: Educomunicação; TIC Kids Online; TIC Educação 

 

O avanço das tecnologias da informação e comunicação (TICs) contribuiu para a 

democratização do acesso ao ferramental de produção e publicização de conteúdos 

(textos, sons e imagens) os mais diversos. A criação de plataformas digitais com 

interfaces amigáveis facilitou o manuseio de softwares e a produção de conteúdos 

midiáticos por indivíduos, mesmo com pouca habilidade na área da comunicação. 

O acesso ao mundo digital foi possível com a popularização da internet, que 

transformou-se numa grande rede mundial e deu origem ao ciberespaço, ambiente no 

qual os indivíduos passaram a se conectar não só para terem acesso a informações, mas 

para realizarem transações comerciais, pesquisas, treinamento, entretenimento, assim 

como compartilharem conteúdos, interagirem, manifestarem e expressarem opiniões. 

Com tantas utilidades, as TICs foram incorporadas ao cotidiano e propiciaram novas 

formas de comportamento e relações sociais, culturais, políticas e econômicas. 

Numa sociedade cada vez mais midiatizada e que faz uso frequente das 

tecnologias digitais, percebe-se que as crianças e os jovens, principalmente, assimilam 

os avanços tecnológicos quase que instintivamente, acessando e compartilhando 

conteúdos a que são expostos de maneira rápida e intensa. É o que nos demonstra a 

pesquisa TIC Kids Online
36

, realizada no Brasil no período de novembro de 2016 a 

julho de 2017, com o objetivo de compreender como a população de 9 a 17 anos utiliza 

a internet e como lida com os riscos e oportunidades decorrentes desse uso. Um dos 

dados expressivos apresentados pela pesquisa revela que 82% das crianças e 

adolescentes acessaram a internet nos últimos três meses, conforme FIGURA 1. 

 

FIGURA 1 – Crianças e adolescentes que acessaram a internet nos últimos 3 meses 

                                                           
36

 Disponível em: < http://cetic.br/pesquisa/kids-online/publicacoes/> 

 

http://cetic.br/pesquisa/kids-online/publicacoes/
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PROPORÇÕES 

(%)

NÚMEROS ABSOLUTOS

(MILHÕES)

TOTAL 82 24,3

ÁREA
Urbana 83 20,7

Rural 65 3,6

REGIÃO

Sudeste 91 10,1

Nordeste 73 6,8

Sul 88 3,3

Norte 69 2,1

Centro-Oeste 86 1,9

CLASSE SOCIAL

AB 98 5,9

C 89 11,1

DE 66 7,4

Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por 
Crianças e Adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2016.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACESSARAM A 

INTERNET NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES
PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

M3. Quando você usou a Internet pela última vez? (RU)

 
Fonte: TIC Kids Online Brasil [livro eletrônico] disponível em: 

http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_KIDS_ONLINE_2016_LivroEletronico.pdf 

 

Interessante observar nos dados acima, organizados por área, região e classe 

social, que, do público pesquisado, os que menos acessam internet são moradores da 

área rural (65%), da região norte (69%) e são da classe social DE (66%). Por outro lado, 

destaca-se que o percentual de crianças e adolescentes da classe AB que acessam a 

internet é quase absoluto (98%), assim como os que moram na região sudeste (91%).  

No entanto, nos dados apresentados pela pesquisa, chama atenção que o acesso à 

internet pelo celular cresceu exponencialmente nos últimos cinco anos, sendo o 

principal equipamento pelo qual crianças e adolescente acessam a rede. No gráfico da 

FIGURA 2, percebe-se que enquanto o acesso à internet pelo celular cresce e torna-se a 

preferência de 91% dos pesquisados, decresce o acesso por computador (60%). Em 

relação ao computador, 38% usa o computador de mesa para acessar a internet, 31% usa 

computador portátil e 23% o tablet. Talvez pela mobilidade propiciada pelo celular e/ou 

a facilidade de se adquirir um aparelho com acesso à internet justifique a preferência das 

crianças e adolescentes por esse equipamento em detrimento dos demais. 

 

FIGURA 2 – Crianças e adolescentes, por equipamento utilizado 

para acessar a internet 

http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_KIDS_ONLINE_2016_LivroEletronico.pdf
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Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por 
Crianças e Adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2016.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR EQUIPAMENTO 

UTILIZADO PARA ACESSAR A INTERNET
PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DE USUÁRIOS DE INTERNET DE 9 A 17 

ANOS

M1. Você usa a Internet __________? (RU POR LINHA) *Computador de mesa, computador portátil e tablet.
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Fonte: TIC Kids Online Brasil [livro eletrônico] disponível em: 

http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_KIDS_ONLINE_2016_LivroEletronico.pdf 

 

 

 Dentre os pesquisados, os que mais acessam a internet apenas pelo celular 

(FIGURA 3) são justamente as crianças e adolescentes da classe social DE (61%), os 

que moram na área rural (54%), e na região norte (52%), ou seja, o mesmo público com 

o menor percentual de acesso à internet. Analisando os dados, o principal motivo pelo 

não acesso à rede é a falta de disponibilidade no domicílio, o que requer a contratação 

de uma operadora de internet (e a disponibilidade do serviço na região) e a aquisição de 

um computador. No entanto, como já citado anteriormente, o celular é um dispositivo 

multifuncional e acessível financeiramente, o que pode justificar a predominância do 

seu uso pelo público das regiões distantes e mais carentes do país. 

 
FIGURA 3 – Crianças e adolescentes que acessaram a internet 

apenas por meio de telefone celular 

http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_KIDS_ONLINE_2016_LivroEletronico.pdf
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ACESSARAM A 

INTERNET APENAS POR MEIO DE TELEFONE CELULAR
PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DE USUÁRIOS DE INTERNET DE 9 A 17 

ANOS

M1. Você usa a Internet __________? (RU POR LINHA)

 
Fonte: TIC Kids Online Brasil [livro eletrônico] disponível em: 

http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_KIDS_ONLINE_2016_LivroEletronico.pdf 

 

 

 Ao acessarem a internet, crianças e adolescentes estão diante de inúmeras 

possibilidades de uso e de atividades no ciberespaço. Conhecidos como Nativos 

Digitais
37

, crianças e adolescentes (nascidos após a década de 1980, do século XX) 

apresentam desenvoltura para lidar com os recursos disponíveis na rede e nos próprios 

dispositivos digitais, incluindo aí o celular. É o que demonstra os dados da FIGURA 4, 

da pesquisa TIC Kids Online (2016), que investigou as atividades realizadas na internet 

pelos entrevistados. Dentre elas, pesquisar na internet para fazer trabalhos escolares é 

uma das atividades mais citadas (80% pelos meninos e 83% pelas meninas), o que 

corrobora a necessidade cada vez mais evidente do uso das mídias pela educação. 

 

FIGURA 4 – Crianças e adolescentes, por atividades realizadas na internet 

nos últimos três meses, por sexo 

                                                           
37

 Também conhecidos como Geração Internet ou Geração Y ou Milênios (TASCOTT, 2010) 

http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_KIDS_ONLINE_2016_LivroEletronico.pdf
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Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por 
Crianças e Adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2016.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR ATIVIDADES 

REALIZADAS NA INTERNET NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES, 

POR SEXO
PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DE USUÁRIOS DE INTERNET DE 9 A 17 

ANOS

N1. Nos últimos três meses, você __________? (RU POR LINHA)
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Usou mapas on-line

Realizou compras on-line

Masculino Feminino

 
Fonte: TIC Kids Online Brasil [livro eletrônico] disponível em: 

http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_KIDS_ONLINE_2016_LivroEletronico.pdf 

 

O acesso e o compartilhamento de informações online, o domínio e uso 

cotidiano de ferramentas do ciberespaço abrem perspectivas nos mais variados campos, 

incluindo a educação, pois, as novas gerações tendem a estar cada vez mais conectadas 

e, dessa forma, a utilização de mídias pelas escolas tornou-se quase um imperativo para 

despertar interesse nos alunos e inseri-los no processo de construção do conhecimento. 

Atento a essa realidade, o governo do Estado de São Paulo sancionou, em 

novembro de 2017, a lei
38

 que libera o uso do telefone celular em sala de aula para fins 

pedagógicos, o que possibilita estudantes dos ensinos fundamental e médio utilizarem 

esse aparelho, sob a orientação do professor, para realizarem suas atividades escolares. 

Ao justificar a medida, o governo afirmou que é necessário tornar a escola mais atraente 

e envolver educadores e estudantes “na linguagem de seu tempo, no acompanhamento 

das inovações tecnológicas e despertando a criatividade no desenvolvimento de novos 

projetos” (SÃO PAULO, 2017). 

                                                           
38

 Em 06 de novembro de 2017, foi sancionado o projeto de lei n. 860/2016, que altera a lei 12.730/2007, 

que proibia o uso de celulares em escolas estaduais. 

Disponível em: <www.educacao.sp.gov.br/noticia/tecnologia/sancionada-lei-que-libera-o-uso-de-celular-

para-fins-pedagogicos-em-escolas-estaduais/> Acesso em 22 de dezembro de 2017 

http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_KIDS_ONLINE_2016_LivroEletronico.pdf
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Embora essa seja uma iniciativa importante, não é o suficiente para que as TICs 

sejam usadas como recursos pedagógicos. É preciso estruturar o ambiente escolar, 

investir em equipamentos e, talvez o mais importante, qualificar os professores para que 

eles, tal como os estudantes, tenham habilidades no manuseio das tecnologias e possam 

criar e/ou planejar atividades didáticas usando os equipamentos digitais e a internet 

como aliados de sua prática docente. O uso de mídias na educação é um debate denso, 

que não deve se restringir ao uso instrumental das tecnologias, mas discutir os processos 

formativos ocasionados pelo uso das mídias, envolver educadores na cultura digital e 

refletir sobre as mudanças de comportamentos causadas pelas TICs. 

 

Desafios para o uso das TICs na educação 

No universo educacional, é cada vez mais comum o uso das mídias em sala de 

aula, seja como recurso didático, seja como ferramentas que colaboram para a 

construção de um conhecimento mais amplo e multidisciplinar do aluno. De acordo com 

Sibilia (2012, p. 83), “são infinitas as propostas didáticas que tentam atualizar a escola, 

incorporando não só as brincadeiras e a diversão, mas também as diversas mídias: desde 

o jornal e o cinema até a televisão e a internet”. Ao fazerem uso das TICs, os 

professores devem compreender a dinâmica das mídias e saber usá-las para proporem 

atividades relacionadas à disciplina e, consequentemente, que resultem na produção de 

conhecimento pelos alunos. 

 

o uso fluente e especializado dos recursos de comunicação tem modificado alguns 

conceitos de aprendizagem, dando destaque a uma dinâmica em que o estudante 

demonstra maior autonomia para a experimentação, o improviso e a autoexpressão. 

Nesse sentido, a tecnologia se torna, igualmente, uma aliada do educador interessado 

em sintonizar-se com o novo contexto cultural vivido pela juventude.  (SOARES, 

2011, p. 29) 

 

As mídias digitais alteraram a forma linear e hierárquica de comunicação dos 

meios tradicionais, propiciando uma comunicação horizontal, em que o receptor pode 

interagir com a mensagem, modificando-a, e, até mesmo, tornando-se produtor de 

conteúdo. Ao inserir as mídias no contexto escolar, é preciso compreender que os 

alunos, ao usarem o dispositivo midiático, deixaram de ser um mero receptor de 

conteúdos, pois aprenderam a ser um sujeito ativo e autônomo do processo 
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comunicacional, e, consequentemente, educativo. Com isso, as relações entre alunos e 

professores também se modificam. Diante da cultura da participação (JENKINS, 2008) 

instaurada pelas mídias digitais, cabe ao professor estimular a investigação, a reflexão e 

a produção do próprio conhecimento pelos alunos de forma mais participativa e 

dinâmica. De acordo com Veiga et al. (2006, p. 179), “as formas de relacionamento 

professor-aluno são elementos importantes do ensinar, do pesquisar e do aprender. As 

relações pedagógicas mais cooperativas e coletivas propiciam uma nova relação com o 

conhecimento”. 

Essa concepção de educação exige ousadia e criatividade de professores e 

alunos, numa constante preparação pessoal que visa a solução de problemas que surgem 

a partir da própria prática social. Tal comportamento desafia profissionais de educação, 

comunicação e tecnologia, exigindo conformações por parte das instituições de ensino e 

de seus educadores para melhor compreender a realidade social de seus alunos. 

Para as instituições de ensino, o desafio começa por equipar os ambientes 

escolares com computadores, tablets, softwares e a rede de acesso à internet. Com o 

ProInfo (Programa Nacional de Tecnologia Educacional)
39

, boa parte das escolas 

adquiriu esses equipamentos e montou um laboratório de informática, embora há quem 

defenda que tais equipamentos não devem ficar confinados em uma sala específica, 

como os laboratórios, mas que façam parte do ambiente escolar, como as bibliotecas e, 

inclusive, as salas de aula. Além disso, é preciso investir na manutenção e atualização 

dos equipamentos, e na estrutura para se obter um sinal de internet que possibilite uma 

navegação rápida e que possa ser acessada por todos na escola. 

A pesquisa TIC Educação 2016
40

, realizada entre agosto e dezembro de 2016, 

investigou o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras e 

os resultados apontam que, mesmo após 20 anos de implantação do ProInfo, ainda há 

                                                           
39

 O ProInfo “é um programa educacional com o objetivo de promover o uso pedagógico da informática 

na rede pública de educação básica. O programa leva às escolas computadores, recursos digitais e 

conteúdos educacionais. Em contrapartida, estados, Distrito Federal e municípios devem garantir a 

estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os educadores para uso das máquinas e 

tecnologias”. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/proinfo> Acesso em 22 de dezembro de 2017 
40

 Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras [livro 

eletrônico]: TIC educação 2016. Disponível em: <http://cetic.br/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-das-

tecnologias-de-informacao-e-comunicacao-nas-escolas-brasileiras-tic-educacao-2016/> Acesso em 10 de 

dezembro de 2017  

http://portal.mec.gov.br/proinfo
http://cetic.br/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-das-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao-nas-escolas-brasileiras-tic-educacao-2016/
http://cetic.br/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-das-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao-nas-escolas-brasileiras-tic-educacao-2016/
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muitos desafios para que as TICs e a internet estejam disponíveis para os professores 

usarem em suas práticas pedagógicas. De acordo com a pesquisa, 81% das escolas 

públicas possuem laboratórios de informática, mas, em 2016, somente em 59% delas os 

laboratórios estavam em funcionamento. Somado a isso, a velocidade da internet 

também precisa de mais investimento nas escolas públicas, pois em 45% das escolas a 

conexão à internet não ultrapassa 4 Mbps
41

 e em 33% delas a velocidade é de até 2 

Mbps. 

Para os professores, a falta de estrutura (ou a estrutura precária) dificulta o uso 

das tecnologias digitais como recurso didático. Além da estrutura física e técnica, talvez 

o maior desafio para o uso das TICs pela educação seja a capacitação dos professores. 

Na tabela acima, percebe-se que a ausência de curso específico para o uso do 

computador e da internet nas aulas é apontado por 53% dos professores da escola 

pública e por 31% da escola particular como uma barreira ao trabalho deles com as 

TICs. E, para 41% dos docentes de escola pública e 20% de escolas particulares, a falta 

de apoio pedagógico aos professores para o uso do computador e da internet também 

dificulta o trabalho dos docentes com as TICs.  

Diferente dos alunos, boa parte dos professores não é nativo digital, têm pouca 

familiaridade e receio em lidar com as linguagens digitais: mais da metade dos 

entrevistados (54%) da Pesquisa TIC Educação 2016 (2017) não cursou disciplina 

específica na graduação sobre como usar computador e internet em atividades com 

alunos. Apesar de fazerem uso de computadores e acessarem a internet para uso pessoal 

(conforme a pesquisa TIC Educação 2016, 100% dos entrevistados acessam a internet 

com frequência, 97% possuem acesso à internet no domicílio e 91% acessa a internet 

pelo celular), é preciso criar estratégias para planejar aulas e atividades usando as TICs 

e a internet. Não basta liberar o acesso do celular em sala de aula, como fez o governo 

                                                           
41

 Mbps = Megabits Per Second (padrão para medir a velocidade da internet). “Internet de um mega é 

indicada para quem quer enviar e receber e-mails, ler notícias ou acessar uma rede social. Com cinco mega já dá 

para ver vídeos, ouvir rádio on-line, fazer download e enviar arquivos. Dez é para quem quer fazer tudo isso com 

mais rapidez. Vinte dá ainda mais velocidade, especialmente para downloads e envio de arquivos pesados” 

(G1.GLOBO.COM, 2010 – Disponível em < http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2010/12/saiba-qual-e-

velocidade-ideal-para-navegar-com-seguranca-na-internet.html> Acesso em 22 de dezembro de 2017) 
 

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2010/12/saiba-qual-e-velocidade-ideal-para-navegar-com-seguranca-na-internet.html
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2010/12/saiba-qual-e-velocidade-ideal-para-navegar-com-seguranca-na-internet.html
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de São Paulo, é necessário conhecer bem os recursos dos equipamentos e do universo 

digital, assim como ter habilidades para a leitura e produção midiática.  

No entanto, mesmo cientes do impacto positivo das TICs nas práticas 

pedagógicas (TIC EDUCAÇÃO 2016, 2017), a melhoria das habilidades e 

competências técnicas dos professores no uso das tecnologias não está entre as ações 

prioritárias dos coordenadores pedagógicos, conforme FIGURA 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: Coordenadores pedagógicos, por ações prioritárias para a integração do 

computador e da internet em práticas pedagógicas. 



 

782 

 

 

Fonte: Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras [livro 

eletrônico]: TIC educação 2016. Disponível em: <http://cetic.br/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-das-

tecnologias-de-informacao-e-comunicacao-nas-escolas-brasileiras-tic-educacao-2016/> 

 

Não atentar para a importância da capacitação dos professores e incentivá-los a 

utilizarem as TICs em sala de aula é dar as costas para os anseios da contemporaneidade 

e tornar a escola pouco atraente e desinteressante para os alunos. Paula Sibilia (2012) 

alerta para a defasagem entre a escola e a cultura digital da juventude, embora 

reconheça os esforços para tentar atualizar a educação formal:  

 

É claro que não são novas as tentativas de atualizar a educação formal para 

torná-la mais prazerosa e eficaz. Ao longo do século XX, a didática tentou 

introduzir os jogos nas salas de aula, por exemplo, no intuito de aliviar certa 

carga associada ao fatigante trabalho escolar, potencializando a aprendizagem 

de um modo divertido. (SIBILIA, 2012, p.82)  

 

Entretanto, no século XXI, não basta incorporar brincadeiras e diversão às 

práticas pedagógicas. Segundo Viana; Mello (2013, p. 04), com base em Martin-

Barbero (2002), “ao trazerem a referida cultura [digital] para a sala de aula, os alunos 

não aceitam mais serem meros ouvintes, pois começam a entender que podem participar 

ativamente da construção de seus saberes juntamente com o professor”. Os jovens de 

http://cetic.br/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-das-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao-nas-escolas-brasileiras-tic-educacao-2016/
http://cetic.br/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-das-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao-nas-escolas-brasileiras-tic-educacao-2016/
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hoje pretendem uma escola sintonizada com o seu tempo, que faz uso das TICs para que 

as aulas tenham mais sentido e o aprendizado seja potencializado, conforme FIGURA 6. 

 

FIGURA 6: Alunos, por percepção sobre possíveis impactos das TIC. 

 

Fonte: Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras 

[livro eletrônico]: TIC educação 2016. Disponível em: <http://cetic.br/publicacao/pesquisa-sobre-o-

uso-das-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao-nas-escolas-brasileiras-tic-educacao-2016/ 
 

 

O desafio para alinhar os conhecimentos e habilidades sobre as TICs entre 

professores e alunos é grande, demanda políticas públicas voltadas para a capacitação e 

atualização dos docentes, e a inserção de disciplinas sobre o uso das tecnologias digitais 

nas estratégias pedagógicas nos cursos de formação de professores. Uma solução que 

não irá resolver o problema em curto prazo, considerando a complexidade e as 

dimensões do Brasil. No entanto, os alunos não podem esperar e serem “penalizados” 

com uma educação que caminha lentamente para a introdução das TICs no ambiente 

escolar, distante do contexto sociocultural. 

 
Pensar a educação na contemporaneidade demanda compreender práticas educativas 

em inter-relação com o contexto sociocultural atual. Há mudanças em curso nas 

http://cetic.br/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-das-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao-nas-escolas-brasileiras-tic-educacao-2016/
http://cetic.br/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-das-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao-nas-escolas-brasileiras-tic-educacao-2016/
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formas de se relacionar, comunicar e conhecer, propiciadas pelo avanço e pela 

diversificação das tecnologias digitais e que promovem práticas socioculturais que 

transcendem tempo e espaço. (SILVA; LIMA, 2017, p. 51) 

 

Na tentativa de aproximar os professores da cultura digital dos alunos, e evitar a 

evasão escolar, a educação passa por alguns dilemas. Ao partir do pressuposto que os 

alunos ingressam na escola com certo domínio e uso das ferramentas midiáticas, surgem 

alguns questionamentos: para os alunos que já tem habilidade com as TICs, como 

aproveitar os seus saberes e estimular a produção de conhecimento? Ou melhor, numa 

visão freireana, como aproveitar o repertório tecnológico dos alunos para produzir 

conhecimento e potencializar a aprendizagem? E ainda, como alinhar o conhecimento e 

experiência do professor com os saberes do aluno no processo de aprendizagem? 

Uma abordagem pedagógica que pode contribuir para amenizar essas 

inquietações é a Educomunicação, situada na interface entre educação e comunicação, 

que pretende estimular a aprendizagem, aproveitando os saberes dos alunos numa 

construção coletiva do conhecimento. 

 

Educomunicação: diálogo entre saberes 

A utilização das mídias em sala de aula, seja como recurso didático, seja como 

ferramentas que colaboram para a construção de um conhecimento mais amplo e 

multidisciplinar do estudante, ocasionou mudanças na relação entre professor e aluno. 

Conforme Zanardi et al (2016, p. 2083), o papel do professor como detentor de todo 

saber já está ultrapassado e “as práticas de ensino deixaram de ser executadas a partir de 

uma perspectiva tradicional para ganhar um caráter colaborativo, ou seja, construído 

pelo educador e pelo educando, ‘pois existe uma multiplicidade de saberes que circulam 

por outros canais, difusos e descentralizados’ (Barbero, 2000, p. 55)”.  

Numa perspectiva freiriana sobre a educação, o professor deve exercer a função 

de mediador das atividades, assumindo uma atitude de parceria e co-responsabilidade 

com os alunos. É nesse sentido que a Educomunicação se apresenta como uma 

abordagem pedagógica, ao propor um encontro e o diálogo entre os saberes do professor 

e do aluno, principalmente as habilidades com as mídias digitais. Para Soares, 
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os trabalhos em Educomunicação têm hoje um papel fundamental em canalizar essas 

habilidades já evidentes para a produção de mídia de qualidade, marcada pela 

criatividade, motivação, contextualização de conteúdos, afetividade, cooperação, 

participação, livre expressão, interatividade e experimentação. (SOARES, 2011, p. 

8). 

 

A Educomunicação tem se estruturado a partir de pressupostos que visam superar 

limites conceituais entre as áreas da educação e da comunicação, configurando-se como 

a interface entre as duas áreas. A educação, enquanto ação comunicativa, é um 

fenômeno que permeia todas as maneiras de formação de um ser humano e, por outro 

lado, toda ação de comunicação tem, potencialmente, uma ação educativa. O que a 

Educomunicação propõe é um processo de ensino e aprendizagem a partir de ações de 

comunicação, em que as estratégias midiáticas e os conteúdos sejam planejados e 

produzidos colaborativamente (entre professores e estudantes, e também entre os 

estudantes). Para Soares (2011, p.24), Educomunicação é “o conjunto das ações 

inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos, programas e 

produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços 

educativos presenciais ou virtuais”. 

A construção de uma comunicação dialógica e participativa no ambiente escolar 

abre oportunas perspectivas para a melhoria motivacional e o fortalecimento dos laços 

entre alunos e professores ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Ao 

proporem aos estudantes a utilização das TICs para produzirem conteúdos midiáticos 

abordando temas das disciplinas, os professores estarão “desafiando” os alunos a 

usarem suas habilidades com as mídias digitais e internet para executarem as atividades. 

Dessa forma, os projetos educomunicativos estimulam a criatividade dos jovens, 

ampliam o vocabulário, instigam a participação e a visão crítica do mundo. 

A Educomunicação trilha o caminho apontado pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional  – LDBen (BRASIL, 1996) para uma educação emancipatória, que 

compreenda e respeite a trajetória do estudante, que caminhe no mesmo ritmo do mundo 

e acompanhe as transformações ocorridas no ambiente onde o aluno se insere. Ou seja, a 

Educomunicação é um processo de ensino e aprendizagem que parte dos saberes e 

fazeres que o aluno traz consigo, coloca-o em contato com outros saberes (conteúdos 
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educacionais, saberes dos professores, saberes de outros estudantes) e busca 

ressignificar esses saberes e fazeres. 

Portanto, ao propiciar o diálogo entre os saberes de professores e estudantes a 

respeito das TICs, acredita-se que a Educomunicação possa contribuir para amenizar as 

diferenças entre as habilidades deles com as TICs, ao propor práticas pedagógico-

comunicacionais colaborativas, em que professores e alunos atuem e participem com 

seus saberes para a construção coletiva do conhecimento. 

 

Considerações finais 

Ao incorporar a Educomunicação às estratégias pedagógicas, o ambiente 

educativo transforma-se num espaço dinâmico, favorável à troca de saberes entre 

professor e estudante, e entre os estudantes também, onde o processo de ensino-

aprendizagem ocorre de forma colaborativa e democrática. Essa é uma proposta a curto 

prazo para os desafios a serem enfrentados pela educação em relação à incorporação das 

TICs na sala de aula. Evidentemente que é apenas uma contribuição que tem como 

finalidade inserir os professores na cultura digital e apoiá-los na sua relação com os 

alunos, para que as aulas fiquem mais atrativas e a escola sintonizada com o contexto 

sociocultural. 

Os dados da pesquisa TIC Kids Online 2016 não deixam dúvidas quanto às 

habilidades das crianças e adolescentes em relação às TICs. A inserção das mídias no 

cotidiano e, principalmente, no ambiente escolar é um caminho sem volta e as 

instituições de ensino, gestores, professores e governo precisam estar cientes disso, pois,  

  

(...) meios e tecnologias são para os mais jovens lugares de um desenvolvimento 

pessoal que, por mais ambíguo e até contraditório que seja, eles converteram no seu 

modo de estar juntos e de expressar-se. Então, devolver aos jovens espaços nos 

quais possam se manifestar estimulando práticas de cidadania é o único modo pelo 

qual uma instituição educativa, cada vez mais pobre em recursos simbólicos e 

econômicos, pode reconstruir sua capacidade de socialização (MARTIN-

BARBERO, 2014, p. 120).  

  

A pesquisa TIC Educação 2016 revela que ainda há muito que se investir em 

estrutura e equipamentos nas escolas. Além da parte estrutural é preciso conscientizar 
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diretores e coordenadores pedagógicos sobre a importância de oferecer aos professores 

condições para planejarem e executarem atividades usando as TICs. 

Por outro lado, também é importante promover a formação dos professores no 

que diz respeito à cultura digital, suas tecnologias e mídias. No Brasil, percebe-se 

muitas iniciativas nesse sentido, com a oferta de cursos por instituições de ensino e 

organizações não governamentais. O mercado educacional é promissor, não só para a 

oferta de cursos, mas, principalmente para os desenvolvedores de softwares e 

aplicativos para serem usados em plataformas digitais com fins pedagógicos. 

Por fim, espera-se que as políticas públicas sejam ampliadas e unificadas, tanto 

as que são voltadas para a aquisição de equipamentos quanto as voltadas para a 

qualificação dos professores, e, sobretudo, que haja uma política pública que busque a 

democratização digital, em que todas as crianças tenham acesso, pelo menos, ao celular 

e à internet de banda larga. 
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Resumo:  
Este trabalho é parte de nossa pesquisa de mestrado em Educação pelo Programa de Pós 

Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Uberlândia (PPGED/FACED/UFU). A partir de uma revisão bibliográfica, este artigo 

objetiva discutir como a disciplina Geografia e seus livros didáticos tem se 

reestruturado frente aos desafios da cultura midiática. Averiguamos que no plano do 

estado do conhecimento os livros didáticos e a Geografia Escolar estão sendo 

reformuladas no sentido de estabelecer outros modos de ensinar Geografia, outras 

formas de trabalhar os conteúdos e propor atividades pedagógicas.  

 

Palavras-Chave: Geografia Escolar; Livros Didáticos; Mídias. 

 

Introdução 

O livro didático é parte da cultura escolar. Esse artefato é interpretado de 

diferentes maneiras e tem sido alvo de extensos debates nas pesquisas educacionais 

devido a importância dessas obras na educação pública brasileira.  

Como participante da cultura material da escola, estes livros são objetos 

portadores de saberes e um dos principais mediadores do processo de ensino que guia 

sistematicamente a aprendizagem em sala de aula.  Cada contexto histórico com suas 

especificidades ideológicas, sociais, políticas e econômicas foi alterando não somente os 

formatos das obras, mas seus conteúdos, as formas de escrever, ilustrar e conduzir o 

processo de ensino aprendizagem. Sem dúvida, o mercado editorial também tem grande 

importância nesse processo como agente produtor desses materiais, pois alteram esses 

objetos de modo contínuo para concorrerem no lucrativo mercado dos livros escolares. 

 Atualmente, estamos diante de novos rumos históricos que têm alterado 

profundamente nossa forma de ser e estar no mundo. Uma sociedade imersa no processo 

mailto:danielagoalmeida@yahoo.com.br
mailto:aravg@.ufu.br
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de globalização rodeada pelos ideais de consumo, da cultura midiática, das trocas 

financeiras, culturais e informacionais, da rapidez, do digital, das variadas tecnologias e 

tantas outras características que têm gerado novos campos de debates e preocupações 

das pesquisas contemporâneas. 

Estas questões se transfiguram para o universo educacional, para a escola, para a 

Geografia Escolar e para os livros didáticos. Esses últimos têm incorporado novas 

formas de organização para atender as expectativas do cenário mais recente que temos 

vivenciado. 

Os livros didáticos de Geografia se configuraram dentro de uma história 

coerente com a formação dessa disciplina escolar, seguindo as tendências da academia, 

da escola e da indústria editorial. 

Temos vivenciado o destaque das mídias digitais e seus artefatos que têm 

adentrado de forma crescente nos diferentes espaços. Os livros didáticos e a Geografia 

Escolar procuram se inserir nessas novas linguagens com o devido respaldo de políticas 

públicas e os novos debates teórico-pedagógicos que buscam adequar o contexto 

educacional aos novos perfis de aluno da atualidade, muito mais conectados com as 

redes e os produtos informacionais.  

Tendo em vista essas perspectivas, por meio de uma revisão bibliográfica, o 

objetivo desse trabalho é discutir como a disciplina Geografia e seus livros didáticos 

têm se reestruturado diante da cultura midiática e os novos construtos da 

contemporaneidade. Adotamos a hipótese de que os livros didáticos e a Geografia 

Escolar estão sendo reformulados no sentido de estabelecer outros modos de ensinar 

Geografia, outras formas de trabalhar os conteúdos e propor atividades pedagógicas.  

Este artigo é parte de um trabalho maior, pertencente as nossas pesquisas de 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Uberlândia (FACED/UFU), na qual analisamos a 

coleção de livros didáticos de Geografia mais escolhida pelos professores da Educação 

Básica no PNLD
42

 de 2017, denominada “Expedições Geográficas”, que contemplam as 

séries finais do ensino fundamental (6º ao 9º anos).  

                                                           
42

 Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 
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Esperamos lançar olhares para essa temática tão importante. Nosso propósito 

não é apresentar conclusões, mas de convidar o leitor ao debate e trazer contribuições 

para a qualidade do ensino de geografia. 

 

A GEOGRAFIA ESCOLAR E OS LIVROS DIDÁTICOS DIANTE DOS 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS  

Nas últimas décadas - especialmente no final do século XX e o início do XXI – 

observamos a proeminência do movimento, da velocidade, um mundo de incertezas, 

“confusamente percebido” como concebeu Milton Santos (2000).  A atual fase de 

globalização está marcada pelo intenso avanço tecnológico com o concomitante avanço 

científico; intensificação dos fluxos de informação, pessoas, recursos e mercadorias; 

aceleração do consumo; entre tantos outros acontecimentos que marcaram e marcam 

profundamente não só a sociedade em seus diversos aspectos, mas também, a 

configuração ideológica, cultural e identitária das pessoas. 

Costa e Momo (2010, p. 969), ao fazerem um recorte para situar as pesquisas 

sobre as conexões entre escola e cultura contemporânea, nos oferecem uma síntese 

interessante sobre as configurações culturais do mundo contemporâneo apontadas por 

alguns autores clássicos que oferecem as ferramentas conceituais e analíticas da 

temática: “Ambivalência, efemeridade, descartabilidade, individualismo, visibilidade, 

superficialidade, instabilidade, provisoriedade fazem parte das vidas das pessoas de hoje 

(...)”. (p. 969) 

Todas essas tendências atuais ligam-se como resultado da sociedade de 

consumo, da cultura midiática e outras tendências novas. Isso fica mais perceptível nos 

escritos de Baudrillard (1983) ao mostrar que a ênfase se desloca da produção para a 

reprodução, para a reduplicação infinita de signos, imagens e simulações por meio da 

mídia, abolindo a distinção entre imagem e realidade. Dessa forma, a sociedade de 

consumo se torna destacadamente cultural, cada vez mais ajustada à vida social, 

tornando mais instável e variável as relações que se desenrolam na sociedade.  

Diante desses novos construtos, as noções de tempo e espaço mudaram 

drasticamente, recebem novos contornos e funcionalidades de forma desorientada e 

desruptiva.  A linguagem também adquire novos significados, é múltipla e diversa, toma 
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novos enunciados e ideologias. A ideia de rede, rizoma, conexão, “nós”, se apresenta de 

modo significativo. 

A cultura midiática desses tempos se tornou onipresente e tem criado espaços de 

saber, tem também construído conhecimentos, papel que antes era restrito basicamente 

aos espaços escolares. Para Baccega (2011), os meios de comunicação agora também 

são educadores, constituem agências de socialização e também constroem cidadania. 

Diante dessas conjunturas, o mundo da educação tem passado por ressignificações, já 

que a escola não está dissociada da sociedade, esta última influencia sobremaneira nas 

concepções, práticas e perfis de alunos que estão presentes nas instituições escolares.  

Nesse contexto, temos vivenciado uma multiplicidade de espaços de saberes 

com origens e fontes diversas que circundam a sociedade de forma descentralizada e 

difusa. Portanto, os alunos chegam às escolas carregados informações e formas de 

pensar.  

Diante disso, muitas pesquisas recentes relacionadas à educação têm nos 

direcionado para os esforços da escola em buscar se inserir nesse universo de mudanças, 

tanto no sentido de interagir mais satisfatoriamente com essas novas bagagens, como 

criando novas articulações para resultados mais satisfatórios no que se referem as 

dinâmicas do ensino e aprendizagem.  

Essas argumentações e as novas questões que envolvem a aprendizagem diante 

da forte presença da cultura midiática, nos leva a entender que a escola não deve ignorar 

essas premissas, mas encará-las dentro de um processo de formação dialógica, pensando 

na interação com as diversas mídias dentro de uma perspectiva crítica e consciente.  

Concordando com Paravidino (2009), as mídias são instâncias discursivas 

centrais para a compreensão da realidade, já que criam novas possibilidades de 

reconhecimento de si e do outro. O universo midiático cria imaginários, subjetividades, 

identidades, formas de ações que irão emergir para a educação e para os processos 

criativos.  

O grande volume de informação que chegam até as pessoas, muitas vezes está 

imbuído de superficialidade e manipulação. Muitos conteúdos são fragmentados e 

descontextualizados, ou até mesmo inteiramente falsos. O fácil e intenso acesso a esses 
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conteúdos midiáticos e a hipertextualidade
43

 formam um enorme “labirinto” que não 

nos permite saber ao certo a origem e veracidade das informações, sem contar que os 

textos sempre carregam as marcas ideológicas de seus autores, muitas vezes anônimos. 

A escola e o professor - mediadores sociais do conhecimento – têm grande importância 

nesse sentido, de forma a focalizar as informações, discutir os diversos pontos de vistas, 

questionar a veracidade dos conteúdos, ou seja, auxiliar nesse processo de seleção dos 

conhecimentos que circulam no âmbito social de forma critica, contextualizada, 

estabelecendo relações e significações pertinentes.  

Todas essas questões nos ajudam a situar as crianças e os jovens com os quais 

nos deparamos nas escolas, não só no Brasil, mas na grande maioria dos países do 

mundo. O momento atual nos defronta com questões complexas, nossa geograficidade 

nos parece incerta e muitas vezes sem referenciais.  

Os trabalhos atuais em educação têm discutido o atual contexto, e um sentimento 

de insegurança se plasma sobre os profissionais dessa área. Existem certos consensos de 

que os alunos e os professores contemporâneos são também criações contemporâneas e 

outras demandas e práticas educacionais estão sendo verificadas e construídas diante 

desses cenários. Novos temas têm suscitado significados novos nessa relação entre 

professor e aluno, ensino e aprendizagem e também na configuração dos livros 

didáticos, sendo estes, fortes instrumentos nessas mediações. 

 De forma a trazermos essas discussões para a Geografia, percebemos que 

essas mudanças históricas, processadas de modo imperativo pela mais-valia global 

(globalização), têm reestruturado o espaço geográfico, trazendo novas análises pelos 

cientistas ligados a esta ciência na atualidade. Harvey (1995, p. 219) utiliza o termo 

“compressão espaço temporal” defendendo que os processos em curso “revolucionam as 

qualidades objetivas do espaço e do tempo a ponto de nos forçarem a alterar, ás vezes 

radicalmente, o modo como nos apresentamos o mundo para nós mesmos.” 

                                                           
43

Segundo Tonini (2015, p. 3933) o hipertexto ”desdobra o texto em pequenas partes, que pode ser 

clicado na medida do interesse do autor”. Considerando as definições de alguns autores como Chartier, 

Lévy e Landow, pode-se concluir que o termo hipertexto, refere-se a um processo de escrita e leitura não-

linear e não hierarquizada, formando um conjunto ilimitado de textos que podem ser acessados de forma 

instantânea. Formam-se, portanto, redes de acesso sem ordens, regras ou sequências.   
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A Geografia, como uma ciência que sempre almejou entender e diferenciar os 

lugares, Moraes (2009) disserta também, que na década de 1990 chegou-se a falar do 

fim da Geografia, diante de um cenário de grandes homogeneizações, e tendo em vista 

essa condição, a Geografia estaria ficando sem seu objeto.  Segundo o autor: 

 

Mas rapidamente as novas condições impuseram novas contradições, novas 

desigualdades foram repostas e exigiram reflexão. Então, os que decretaram 

prematuramente o fim da Geografia agora estão assistindo à reinvenção dela 

em novos parâmetros, em novos questionamentos. Dois assuntos 

(interligados) que estão na pauta da reflexão dos geógrafos mais progressista 

na atualidade abordam os processos de desterritorialização e 

reterritorialização contemporâneos, que envolvem massas de indivíduos 

como antes nunca visto na história. Esta mobilidade está fundada numa 

grande capacidade de circulação, mas também numa dinâmica que – ao atuar 

e modificar os lugares - expulsa o indivíduo do seu espaço de vivência mais 

afetivo, anulando com isso os conhecimentos geográficos de seu senso 

comum (MORAES, 2009, p. 10). 

 

Novos construtos epistemológicos da ciência geográfica na contemporaneidade 

vão sendo criados, e diante disso o sentido formativo da Geografia é tão importante 

como fora no passado, diante de um mundo cada vez mais globalizado, dentro da lógica 

dos grandes fluxos que impõem novas questões práticas que também são alocadas para 

o campo disciplinar da Geografia Escolar.  

Esses temas têm influenciado as discussões dos diferentes profissionais da área, 

que procuram destacar alguns discursos relevantes diante desses novos cenários, tais 

como a conscientização e qualidade ambiental em tempos de intensa utilização dos 

recursos naturais, padrões de consumo, ordenação social, desterritorização, entre outras 

temáticas. 

 No que se refere a disciplina Geografia, muitos estudos têm nos 

direcionado para reflexões sobre novas abordagens e conteúdos, novos instrumentais e 

possibilidades de ensino diante dos desafios contemporâneos, como novas 

metodologias, novas linguagens e novos recursos didáticos. Entendemos que se faz 

necessário considerar a importância e o papel que a mídia ocupa na sociedade, são 

fontes de informação de grande alcance, muitas de interesse do campo da Geografia e 

utilizá-la, também como fonte de análise. Isso nos parecem ser um caminho mais 

promissor diante desses novos desafios. 
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A Geografia tem buscado se apoderar desse novo universo.  Lacoste (2001) 

argumenta sobre essa difusão midiática que fornece uma gama de imagens, clichês e 

argumentos sobre o que seja de fato a Geografia. As mídias são fonte rica de registros 

imagéticos, textuais e sonoros sobre os mais variados assuntos ligados a ciência em 

diferentes escalas, inúmeras informações relacionados a variadas temáticas geográficas, 

influenciando as percepções de espaço, de tempo, anulando as distinções entre realidade 

e representação. 

Sobre esse tema Guimarães (2007, p. 59) argumenta que:  

 

A disseminação dos saberes geográficos pode ser vista nas diferentes mídias. 

Nunca houve tantas publicações envolvendo a descrição de paisagens e 

lugares que se intitulam “publicações geográficas”. As imagens cartográficas 

proliferam-se nos mais diferentes meios: jornais, revistas, televisão etc. 

Mapas rodoviários e turísticos são amplamente disseminados e vendidos para 

os cidadãos. Almanaques e enciclopédias estão cada vez mais presentes na 

vida cotidiana, inclusive, agora, através da Internet ou dos programas de 

multimídia. Na Televisão, verifica-se a existência de programas destinados a 

explorar características específicas do espaço geográfico, fazendo um 

levantamento de tudo o que consideram com sendo “a Geografia do lugar 

abordado”, que pode ser a China, a savana africana, o deserto australiano, o 

Pólo Norte, ou a vida selvagem da Amazônia. Existem, também, canais, 

através da TV por assinatura, que se dedicam especialmente a essa temática. 

 

 As diferentes mídias auxiliam na relação entre Geografia e cotidiano, facilitando a 

interconexão entre as informações que os alunos têm acesso na sua cotidianidade e os 

conteúdos abordados em sala de aula, configurando-se como pontes importantes na 

compreensão do mundo em que vivemos.  

 A partir dessas argumentações, entendemos que pensar em ensino e aprendizagem 

de Geografia atualmente é também pensar em artefatos culturais, em ciência e cultura e 

o forte papel do professor nessas articulações. Reflexões que nos permitem refletir sobre 

a própria postura da escola e dos professores de Geografia sobre as práticas pedagógicas 

que ao compartilharem o conhecimento construído e reconstruído com e pelos discentes, 

buscam despertar as variadas formas de leitura da realidade contemporânea. Essas 

práticas necessitam ser constantemente (re) pensadas e articuladas, considerando o 

contexto vivido pelos alunos, cultivando neles o interesse pela aprendizagem dos 

conhecimentos geográficos. 
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 Pensando nessas construções novas da sociedade, da educação e do ensino de 

Geografia, pensemos no livro didático atrelado, também, a esse contexto, concordado 

com Tonini e Rouber (2015) como sendo constituinte de um “cruzamento de cenários: 

sociedade, contexto escolar, sujeitos, mundo que se tecem nesta escrita”. 

 Tomando como objeto de análise os livros didáticos de Geografia, Tonini (2015) 

defende que as últimas décadas do século XX e início do século XXI  foram 

profundamente inovadoras, em vários aspectos: novas formas de edição, design e 

produção, novos códigos de comunicação, que tem forte relação com as mudanças 

ocasionadas pela “cultura de massa”, onde a televisão, a informação se tornam digitais.

 Por muito tempo os livros didáticos seguiram a tendência do texto escrito, em que 

a referência principal era a palavra escrita. Diante das diversas mudanças do momento 

histórico atual, das novas demandas educacionais, as editoras procurando se inserir 

nesses novos moldes, tendo em vista suas aspirações mercadológicas da 

competitividade desse mercado. Essas editoras propuseram livros diferentes, com novas 

possibilidades de leitura, rompendo com a linearidade e os longos textos didáticos do 

passado. Assim, novos designs foram criados, com papeis de maior qualidade, e em 

suas páginas concorrem diferentes tipos de textos, imagens, quadros, mapas, tabelas, 

indicações de mídias, materiais complementares, entre outros.  

 Tonini e Rouber (2015, p. 3929) citando Somoza (2009) relatam que: 

 

o novo layout visual, parte de uma significativa mudança que, anteriormente 

tinha o texto na sua centralidade e as imagens e mapas tinham papel 

ilustrativo, desempenhando função de motivar, explicar e enfeitar. O texto, 

neste momento afasta-se da centralidade como absoluto e passa agora, a 

dividir espaços e funções com outros, como a imagem.  

 

Os autores ainda acrescentam que as imagens  ganham outra dimensão, fazendo-

se mais presentes nos livros didáticos (TONINI e ROUBER, 2015). Em uma mesma 

página de obras didáticas é possível visualizarmos diversos elementos gráficos 

dispostos de forma não linear, com uma multiplicidade de cores e tamanhos. 

Percebemos nesses materiais, indicações de diferentes mídias como forma de enriquecer 

os conteúdos abordados, compatível com o novo perfil de leitores da atualidade com 
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uma capacidade mais ampliada para a observação de vários elementos de forma 

simultânea. As mudanças são, portanto, qualitativas e quantitativas.  

Visualizamos nos livros didáticos mais recentes de Geografia, layouts 

compatíveis com a cultura visual do tempo presente. Suas páginas se assemelham a uma 

página da internet repleta de links, textos, caixas de anúncios, com uma variedade 

ilustrações e chamadas, formando uma rede de artefatos informativos e um emaranhado 

de possibilidades de leitura. 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem recentemente 

disponibilizado o mesmo livro impresso em formato digital/multimídia, permitindo que 

o leitor possa manuseá-lo no computador, evidenciando uma conjuntura em que o 

manuseio dos artefatos tecnológicos tem se tornado recorrente, estando fortemente 

ligados a habilidades e ao cotidiano dos estudantes. 

Tonini (2014) aborda que os sujeitos da contemporaneidade passam muito 

tempo em frente ao computador e ao celular, exigindo desses, habilidades diferentes de 

outras épocas. Essas prerrogativas atuais não substitui o livro no espaço escolar, tão 

pouco minimiza o seu desempenho. 

A autora acrescenta ainda que:  

 

Embora o bombardeamento das outras formas de comunicação, do impacto 

das novas tecnologias, da existência de uma nova sociedade midiática e 

plural, a qual cria novas condições de aprender, o livro didático permanece na 

centralidade da prática pedagógica e com seu irresistível desejo: de 

comunicar-se. (TONINI, 2014, p. 150) 

 As problemáticas aqui debatidas – globalização, consumo, desenvolvimento 

técnico-científico, mídia, fluidez, compressão do espaço tempo, efemeridade, 

flexibilidade, cultura imagética, entre outros – são elementos que compõem nossa 

cotidianidade, delineando novos contornos e abordagens para os conhecimentos 

geográficos e na própria forma de pensar e debater essas características no universo da 

educação. Tudo isso se apresenta com força nos projetos gráficos dos livros didáticos de 

Geografia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Percebemos que uma série de fatores têm alterado as dinâmicas do contexto atual, 

que tem influenciado sobremaneira nos movimentos de ensinar e aprender e na 

organização escolar. A história nos evidencia que nem sempre os caminhos são de 

mudanças, existem resistências e permanências, e nesse ir e vir, entre o recente e o 

antigo, vão sendo formuladas as novas configurações da Geografia Escolar e seus livros 

didáticos. Acreditamos que esse universo de novas acepções, trazem rupturas e 

significações importantes nas concepções didática-teórica-metodológica-ética-estética 

no meio educacional. Nessa construção, o livro didático a Geografia Escolar permanece, 

procurando seu lugar, também nessa história.  
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Resumo:  

As reflexões presentes neste artigo integram a pesquisa em andamento no Doutorado em 

Educação da Universidade Federal de Uberlândia- UFU. Partimos da compreensão de 

que a educação estética no ensino de artes visuais é fundamental para formação integral 

e transformadora criança seja a partir das imagens da arte como também das 

visualidades do cotidiano
44

. Para iniciar essa investigação nos debruçamos sobre 

comunicações, mesas e conferências, apresentadas no Congresso Nacional da Federação 

de Arte Educadores do Brasil- no período de 2013 a 2017. Destacamos a leitura dos 

títulos, resumos e palavras-chave como orientadores do refinamento dessa busca. 

Deslocamos nosso olhar para os trabalhos que estão no entrelaçamento da educação 

estética com a leitura de imagem e cultura visual com interesse incisivo sobre os 

estudos que tiveram as infâncias como campo de pesquisa. A partir dos escritos 

encontrados é possível afirmar que no referido evento e temporalidade estabelecida os 

estudos sobre educação estética na infância é ainda acanhado mesmo que muitos 

educadores e pesquisadores comunguem da sua importância. 

 

Palavras-chave: Educação estética; Ensino de Artes Visuais; Infâncias.. 

 

Introdução 

Para iniciar a investigação que gerou o presente artigo, partimos da 

compreensão de que a educação estética no ensino de artes visuais nas infâncias é 

fundamental para a formação integral e transformadora da criança seja a partir das 

imagens da arte ou das visualidades do cotidiano, logo, vai além da concepção do 

ensino de artes voltado para aquisição de saberes específicos.  Esse pressuposto levou-

nos a formular uma questão central que incide no projeto de pesquisa em andamento do 

Doutorado em Educação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – Qual o lugar 

dos estudos sobre educação estética na/para infâncias? 

                                                           
44

 O uso do termo visualidades do cotidiano trata-se de uma escolha para se referir as imagens que 
rodeiam o cotidiano das crianças e que não são imagens de arte.  
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Essa questão apontou para a busca dos escritos sobre essa temática, a fim de 

esboçar as conexões e redes de saberes que implicam, uma vez que entendemos a 

importância de buscar estudos e pesquisas realizadas e delas extrair elementos que 

podem dar continuidade e avançar nos debates e reflexões do campo de estudo que 

estamos inseridos. Concentramos inicialmente o olhar sobre o Congresso Nacional da 

Federação de Arte Educadores do Brasil- CONFAEB no período de 2013 a 2017. Com 

aporte metodológico no estado da arte, procuramos identificar trabalhos que se 

aproximam de nossa temática de pesquisa em andamento, para que possamos sem 

equívocos trazer contribuições para além do que já foi escrito. Assim buscamos 

organizar pesquisas produzidas na área de educação estética no campo das artes visuais 

para infâncias no Brasil, sustentados e movidos pelo desafio de conhecer o já construído 

e produzido para depois lançar-nos sobre o que ainda não foi feito.  

O presente texto está dividido em três momentos. O primeiro reflete a 

importância da educação estética no ensino de artes visuais, o segundo apresenta os 

percursos metodológicos pelos quais a pesquisa empreendeu e o terceiro revela os 

resultados e análises dos dados. 

 

A educação estética no ensino de artes visuais  

O termo educação estética surgiu com Baumgartem por volta de 1750, contudo 

foi introduzido pelo romantismo alemão mais especificamente citado por Friedrich 

Schiller em sua obra Educação Estética do Homem. Embora a obra schilleriana tenha 

um contexto bastante específico, as ponderações feitas por esse filósofo abriram 

caminho para o pensamento das relações sensíveis e inteligíveis na educação. Muitos 

outros nomes surgiram após Schiller com interesse nessa temática, no entanto também 

são inúmeras as divergências teóricas que o próprio termo ensejou desde seu 

surgimento. Inicialmente ligado ao belo, depois ao belo artístico fundamentando a 

história da arte e em nosso tempo com vieses ligados ao cotidiano. De acordo com 

Adolfo Sanchez Vázquez (1999) a Estética como ciência do belo, nos alerta que o 

estético também se faz na presença do feio, do trágico, do cômico, do sublime, do 

monstruoso. Essas considerações desconstroem alicerces de correntes que criaram 

estruturas e formas de apresentação desse belo bom e perfeito. O mais importante para 
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esse autor é que o estético traz em si a qualidade do sensível e, diferentemente de 

algumas filosofias da arte, trata também das coisas do cotidiano. Essa expansão do 

estético para o cotidiano implica diretamente no que entendemos por educação e cultura 

e ainda sobre as relações que estes dois campos quando juntos implicam na formação 

humana, sobretudo para as infâncias. Vázquez (1999, p. 46) explica que a Estética se 

ocupa também do estético não artístico, ou seja, amplia a experiência estética para 

objetos que não são obra de arte como “produtos artesanais, artefatos mecânicos ou 

técnicos, artigos usuais da vida cotidiana”. É estético porque de alguma forma nos toca. 

As imagens da cultura e da vida cotidiana provocam a imaginação da criança 

que, desde cedo, começa a estabelecer relações com o meio. A possibilidade do 

desenvolvimento estético com imagens para além do universo da arte não desmerece 

nem diminui a importância da imagem de arte no desenvolvimento da criança, pelo 

contrário, dar espaço a outras imagens que fazem parte de sua cultura é ampliar a 

possibilidade do desenvolvimento estético da criança e consequentemente prepará-la 

para fazer múltiplas leituras do mundo a que pertence. De acordo com Zanella et al., 

(2007, p. 13) a educação estética apresenta possibilidade de novos olhares diante da 

dinâmica cultural que também enseja  o estético por “sensibilizar apropriações da 

realidade polifacetada, interpretando-a em suas diferentes formas de apreensão sígnica. 

Estética porque supera o estésico alcançando pensares e fazeres a patamares onde se 

bricolam inovações”. 

Tais possibilidades que a educação estética enseja ainda não se tornaram prática 

efetiva no ensino de arte contemporâneo. De acordo com Barbosa (2012) a partir da lei 

de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96 muitas mudanças aconteceram no ensino 

das artes, para a autora houve maior compromisso com a cultura e com a história, ênfase 

na inter-relação do fazer, ler e contextualizar a obra de arte, ampliação do conceito de 

criatividade que agora expandiu para interpretação da obra e não está apenas no fazer, 

ampliação da ideia de leitura do discurso visual, compromisso com a diversidade 

cultural e reconhecimento da importância da imagem. Embora se perceba nos escritos 

legais e nas novas abordagens sobre o ensino de arte muitos avanços o lugar da 

educação estética como eixo norteador e mediador da experiência visual do estudante no 

que tange ao ensino das artes visuais ainda está relegado a segundo plano. Veem-se 
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professores empenhados em analisar imagens com os estudantes fundamentados apenas 

em conteúdos imagéticos fortalecidos pelo olhar inteligível como se a imagem fosse 

somente um código para ser decodificado apenas objetivamente sem considerar os 

aspectos sensíveis. Como consequência a escola acaba por contribuir para solidificar o 

olhar passivo dado pelas propostas pedagógicas que não reconhecem a importância dos 

aspectos sensíveis na convocação ao olhar que a imagem nos faz. Com isso Haroche 

(2008, p. 144) chama atenção para o “ver sem ver”, para a autora o sujeito consegue ver, 

mas, não é capaz de ter atitudes de um olhar atento, profundo, em que além de fixar, ele 

analisa, compreende e apreende. Isso implica na incapacidade de criticar e recusar 

livremente. Nessa perspectiva, é importante a discussão sobre as implicações do olhar 

sobre as imagens em tempos de fluxos sensoriais contínuos em diálogo com a arte a 

filosofia e a educação. A educação estética surge como uma possibilidade de educar o 

olhar do sujeito contemporâneo, que por meio da estética retoma o poder de ver, sentir, 

refletir e agir. Educar é também um ato estético (Duarte Júnior, 1988). Preocupa-nos em 

nossa investigação o lugar dessa educação estética no ensino das artes visuais nas 

infâncias, diante das ameaças de atrofias do olhar que percorrem o cotidiano das 

infâncias contemporâneas e das perversidades com que essas imagens sorrateiramente 

cristalizam a experiência visual e sedimentam sutilmente o sentir, refletir e agir das 

crianças corroborando para a construção de uma sociedade menos humana. 

 

Caminhos metodológicos 

Para esta investigação nos debruçamos sobre os arquivos de trabalhos 

apresentados no período de 2013 a 2017. Desse modo seguimos com os procedimentos 

definidos por Romanowski (2002, p.15-16). Definimos inicialmente os descritores para 

direcionar as buscas e estabelecemos os critérios para seleção do material a fim de 

compor o corpus do estado da arte. Ressaltamos que o termo educação estética bem 

como o ensino de artes visuais são amplos e nesse sentido a busca por apenas esses 

termos não alcançariam o objetivo proposto. Por conta de questões teóricas elegemos 

descritores que julgamos capazes de responder a amplitude das questões nela 

imbricadas.  Definimos os descritores “educação estética”, “educação do olhar” “leitura 

de imagem”, “alfabetização do olhar”, “cultura visual”. Definidos os descritores de 
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busca a investigação começou a tomar corpo, pois orientou a busca pelas comunicações 

que tangenciam ou que tinham a educação estética no ensino de artes visuais nas 

infâncias como eixo central. Sobre a busca por anais de eventos Romanowski e Ens 

(2006, p.40) afirmam que não basta apenas estudar os resumos de dissertações e teses, 

são necessários estudos sobre as produções em congressos na área, estudos sobre as 

publicações em periódicos da área”. Destacamos a leitura de títulos, resumos e palavras-

chave como orientadoras do refinamento da busca e lançamos um olhar mais incisivo 

para os estudos que tiveram as infâncias como campo de pesquisa. Identificados os 

trabalhos, realizamos a leitura dos textos completos e partimos para a análise de 

conteúdo e tabulação dos dados conforme categorização definida pelos descritores. 

Organizamos os dados em quadros, tabelas e gráficos seguidos por uma leitura analítica 

destes e por fim produzimos uma síntese geral com inferências, considerações e 

conclusões preliminares. 

 

Qual o lugar da educação estética no ensino de artes visuais nas infâncias no 

Confaeb? 

Partimos das inquietações apresentadas anteriormente e começamos a buscar os 

escritos em pesquisas já realizadas. Assim, recorremos aos anais do Congresso Nacional 

da Federação de Arte Educadores do Brasil (CONFAEB) e buscamos as comunicações, 

mesas e conferências apresentadas entre os anos de 2013 a 2017 que tinham como eixo 

a educação estética nas infâncias. O levantamento dos anais do período de 2013 a 2017 

do Congresso Nacional da Federação de Arte Educadores do Brasil apresentou um 

grande volume de trabalhos disponíveis, sendo que a cada ano o evento configurou a 

organização dos trabalhos de uma maneira diferente o que exigiu inicialmente a 

identificação dos trabalhos de Artes Visuais. Para atingir os objetivos propostos foi 

necessário estabelecer critérios específicos para sua seleção e exclusão. Neste sentido, a 

elaboração dos descritores foi fundamental.  O mapeamento dos trabalhos foi 

estruturado em etapas. Durante a busca priorizaram-se os trabalhos inseridos no campo 

de temáticas que compõem este estudo, para tornar a busca específica e filtrada. A busca 

foi realizada manualmente durante leitura de títulos, resumos de palavras-chave em que 

se privilegiaram os descritores. Os primeiros resultados revelaram um total de 793 
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comunicações distribuídas  conforme tabela 02: 

 

                                  Tabela 01: Total de Comunicações por descritores 
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2013 253 03 01 01 - 06 

2014 179 02 - 05 01 11 

2015 168 03 - 03 01 10 

2016 43 - - 01 - - 

2017 150 03 01 02 01 03 

Total  793 11 02 12 03 20 

Fonte: Pesquisadora, 2018 

 

A seguir, vemos o gráfico 1 elaborado a partir dos primeiros resultados de 

acordo com os descritores de busca: 

Gráfico 1- Comunicações Confaeb/2013-2017 

 
Fonte: Pesquisadora, 2018 

 

Nota-se pelo Gráfico 01 e Tabela 01 que há um número inexpressivo de 

trabalhos na temática pesquisada, pois de 793 trabalhos no período de cindo anos 

somente 48 se aproximam inicialmente do interesse de busca. Há ainda que se 

considerar que de modo específico e com fidelidade ao termo “educação estética”, este 

só aparece em evidência em 11 trabalhos. Também é possível observar que o número 

total de trabalhos apresentados diminuiu no período pesquisado. Não é possível no 

momento inferir os motivos dessa inexpressividade, mas podemos afirmar que a 
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temática da educação estética e áreas afins no ensino de artes visuais não ocupou grande 

espaço no interesse de pesquisadores que apresentaram trabalhos no recorte temporal da 

pesquisa. 

Selecionados os trabalhos optamos por refinar a busca quanto ao campo de 

estudo que se dedicam, uma vez que interessa-nos aqui as infâncias. Dividimos as 

temáticas em educação básica para abarcar todos os textos dessa modalidade de ensino 

subdivida pelas etapas que oferecem, formação de professores em que consideramos os 

trabalhos voltados para a formação de docentes como relatos de experiências de estágio 

supervisionado e PIBID e outros que contemplam os trabalhos em diferentes contextos 

de educação como educação não formal, cursos técnicos e bacharelados, como pode ser 

visto na tabela 02: 

 

Tabela 02: Educação Estética quanto às Modalidades de ensino. 
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2013 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 

2014 0 0 0 0 2 0 0 1 3 2 1 1 0 1 1 1 4 3 

2015 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 3 3 

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 

Total  0 2 0 0 7 4 0 1 5 3 3 3 0 2 4 5 9 9 

Fonte: Pesquisadora, 2018 

Os dados indicam que dos 48 trabalhos somente 05 apresentam como campo de 

pesquisa crianças. Considerando que se trata do maior evento brasileiro de 

Arte/Educação o qual reúne pesquisadores de todo o país preocupa-nos tanto a pouca 

expressividade de trabalhos na temática da educação estética quanto ao lugar também 
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inexpressivo das infâncias, visto que esta é uma etapa fundamental do desenvolvimento 

humano. Contudo após a leitura na integra dos trabalhos verificamos que 03 deles 

convergem para nosso interesse de pesquisa. Ao adentrar nos estudos supracitados 

Rossi (2013) apresenta o texto intitulado como “O Desenvolvimento do Pensamento 

Estético-Visual na Escola” no qual mostra os resultados de um estudo comparativo 

desenvolvido durante oito anos com uma turma de Ensino Fundamental-grupo 

experimental- com objetivo de conhecer o processo de desenvolvimento da 

compreensão estético-visual de alunos do Ensino Fundamental em função de uma 

exposição sistematizada a atividades de leitura estética de imagens durante o processo 

de escolarização e faz uma comparação com crianças da mesma escola e de mesma série 

que não tiveram experiências estéticas visuais direcionadas.  

A pesquisadora traz detalhes de algumas das vivências com as crianças no 

período de pesquisa e aponta para o modo como as crianças lidam com as imagens e 

detalha como ocorre o desenvolvimento do pensamento estético das crianças de acordo 

com cada série a que pertencem.  Com fundamentação nos procedimentos de 

desenvolvimento estético de Abigail Housen e Michael Parsons. Os resultados da 

pesquisa mostram que o desenvolvimento estético dos estudantes é diferente entre 

aqueles que vivenciaram atividades de discussão estética com aqueles que não tiveram 

tais experiências. Para a pesquisadora os alunos que não tiveram vivências estéticas 

tendem a realizar uma leitura ingênua e realista das imagens enquanto que os estudantes 

que experienciaram essas vivências apresentam uma leitura sofisticada e mais adequada 

ao universo artístico. Orienta que uma aula mensal de leitura estética pode proporcionar 

o desenvolvimento de uma compreensão estética sofisticada ao final do Ensino 

Fundamental. Trata-se de um estudo com grandes contribuições para pesquisadores que 

se interessam pela educação estética. O presente estudo de Rossi (2013) constitui-se 

como um dos trabalhos de referência para nossa pesquisa, uma vez que aborda com 

detalhes o desenvolvimento do pensamento estético da criança nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Em 2015 a mesma autora trouxe a comunicação “Leitura visual e educação 

estética de crianças” abordando relações entre leitura visual e educação estética de 

crianças. Traz exemplos de leituras de imagens em contexto escolar, analisando 
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depoimentos de crianças para explicitar a natureza de sua compreensão estética. Rossi 

(2015) tece críticas a abordagens que não respeitam a construção do conhecimento 

estético de crianças e argumenta que a mediação estética pode ser adequada e 

significativa para as crianças da educação infantil e dos anos iniciais do ensino 

fundamental desde que considere a natureza do seu pensamento estético. A 

pesquisadora dá ênfase à leitura de imagem da arte e suas relações com o 

desenvolvimento do pensamento estético de crianças numa ideia de leitura que 

ultrapassa a apreensão, acesso, apreciação, fruição e recepção. Enquanto no trabalho 

anterior a pesquisadora traz dados gerais de sua pesquisa que também aborda o 

pensamento estético de crianças, neste trabalho apresenta as relações imbricadas no 

contexto escolar com o museu. A pesquisadora discute o olhar do ponto de vista da 

educação estética e coloca em evidência que o tema ainda é pertinente de ser estudado 

em educação contemporânea. 

Rossi (2015) critica alguns materiais e metodologias que orientam a leitura de 

imagem e a educação estética no país, visto que não consideram as condições reais dos 

estudantes e assim ao lhe exigirem uma compreensão de que não são capazes naquele 

momento acabam por desrespeitar a natureza de seu pensamento estético. A 

pesquisadora ainda acrescenta a ênfase e preocupação exacerbada com os aspectos 

formais e históricos da obra para crianças. As considerações realizadas por Rossi (2015) 

chamam atenção para o cuidado tanto dos procedimentos metodológicos dos 

professores para o trabalho com leitura de imagens por crianças quanto para a seleção 

dessas imagens. Corrobora para a compreensão dos diferentes momentos da 

escolarização, nesse sentido chamamos também atenção que além da etapa que a 

criança pertence na escola nenhuma é igual à outra, uma vez que a ideia de infâncias 

não pode ser determinada apenas por aspectos biológicos, mas por um conjunto de 

fatores. A pesquisadora ressalta as relações de ludicidade entre a leitura visual e a 

estética, a fim de que abra o horizonte aos estudantes da geração denominada zappien e 

reforça a importância da leitura visual na sala de aula como atividade que contribui para 

atingir os propósitos da educação que é desenvolver o espírito crítico e a autonomia dos 

estudantes. 

Numa outra perspectiva de compreensão sobre a imagem Firmino e Zanin 
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(2014) discorrem sobre a contribuição da Cultura Visual para desenvolvimento crítico 

das crianças e adolescentes frente às imagens que os circundam com ênfase nas imagens 

técnicas, na comunicação “A Leitura de Imagens Publicitárias Veiculadas em Sites e 

Redes Sociais da Internet: uma Prática Crítica Através do Ensino”. As pesquisadoras 

chamam atenção para o volume e velocidade das imagens veiculadas por meios 

midiáticos que comprometem a subjetividade dos estudantes. Destacam a internet como 

o principal canal na contemporaneidade por disseminar imagens com velocidade e 

volume nunca antes imaginado, a qual tem sido também espaço de disputas 

mercadológicas e incentivo ao consumo devido a participação da publicidade. Firmino e 

Zanin (2014) tecem os passos para a elaboração de uma intervenção com realização de 

leitura de imagens publicitárias veiculadas nos sites e redes sociais da internet - 

acessadas por este público, a partir dos pressupostos teóricos metodológicos da 

semiótica discursiva ou greimasiana. De acordo com as pesquisadoras essa proposta faz 

parte de uma pesquisa que está vinculada ao Grupo de Pesquisa “Processos Discursivos 

em Arte” do CNPQ na linha de pesquisa “Mídias e Processos de Significação”, e será 

realizada dentro do Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal do 

Espírito Santo.  

Tanto Rossi (2013, 2015) como Firmino e Zannin (2014) ressaltam a 

importância do olhar nas sociedades contemporâneas, enquanto Rossi (2013,2015) trata 

o olhar a partir da arte, Firmino e Zanin (2014) buscam nas imagens publicitárias 

elementos para exercitar o olhar e torna-lo crítico. Contudo além de se tratar de 

diferentes imagens as autoras também divergem na fundamentação teórica, visto que 

Rossi (2015) alerta para os equívocos dados à centralidade sobre aspectos formais e 

estruturais no trabalho de ler imagens com crianças e Firmino e Zanin (2014) buscam o 

fundamentação na semiótica que tem como base as estruturas formais e seus códigos 

visuais. O aporte teórico firmado na semiótica para a leitura de imagem publicitária 

privilegia a produção de sentido a partir da análise estrutural da imagem. Decifra-se 

códigos e signos visuais. Firmino e Zanim (2014) afirmam que análises críticas de 

audiovisual fundamentados na semiótica contribuem para uma educação emancipadora 

de crianças e adolescentes. Todavia afasta-se de nossa proposta de pesquisa que é 

voltada para a emancipação do olhar das crianças, mas mediado pela educação estética 
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que vai além da compreensão que os aspectos formais engendram sejam das imagens de 

arte ou das imagens do cotidiano.  

Ressaltamos que embora tenhamos realizado a busca com descritores afins à 

educação estética os resultados desses descritores tiveram ínfima representação nos 

resultados e com a leitura do texto completo percebemos que somente os 2 trabalhos 

identificados pelo descritor “educação estética” apresentados por Rossi(2013, 2015) é 

que de fato discutem educação estética. Ao confrontar os dados, verificamos que o 

número de trabalhos que se aproximam dessa temática representam apenas 0,2% do 

total de trabalhos apresentados no período. Os dados do evento analisado evidenciam 

que estudos sobre educação estética nas infâncias ainda são tímidos. Poderíamos 

levantar inúmeras hipóteses para justificar a inexpressividade da temática, contudo 

ainda é cedo para fazê-lo, é necessário dados sobre a temática em outros campos como 

teses e dissertações, para então cruzarmos os dados e fazermos apontamentos mais 

acertados. 

 

Considerações Finais 

Não queremos com essa pesquisa afirmar categoricamente que não há interesse 

de pesquisadores pela temática, visto que concentramos a busca em apenas um evento, 

contudo trata-se do maior evento brasileiro em Arte/Educação o que nos permite dizer 

que é ínfimo o lugar da educação estética nas infâncias e nos estudos das artes visuais. 

Do mesmo modo não afirmamos que outros trabalhos não discutam educação estética, 

pois consideramos a busca apenas nos títulos, resumos e palavras-chaves, considerando 

que estes elementos pré-textuais compõem os dados gerais do que trata o trabalho, 

todavia podemos afirmar que aqueles utilizam os termos dos descritores no corpo do 

texto e não o fazem nos elementos pré-textuais não tratam a temática com centralidade 

nem tampouco fazem relação com as infâncias em específico. 
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avaliações externas no uso significativo das tecnologias digitais da informação e 

comunicação (TDICs) no contexto escolar da educação básica. Nesse sentido, 

recorremos aos estudos de pesquisadores que analisam como os currículos prescritos e 

os exames externos podem limitar o trabalho pedagógico e comprometer a integração 

das tecnologias digitais às práticas docentes. Assim, buscamos compreender de que 

forma, apesar dos entraves, o professor pode incluir as TDICs no processo educativo a 

fim de oportunizar experiências positivas de aprendizagem na educação básica, 

possibilitando a participação ativa, crítica e reflexiva do aprendente nesse contexto. 

 

Palavras-chave: TDICs; currículos; avaliações externas. 

 

Introdução 

Várias pesquisas e reflexões têm sido realizadas a respeito da importância das 

tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs) como alternativa mediadora 

do processo educativo na educação básica, em diversas perspectivas. No entanto, a 

reflexão que fomentamos nesse trabalho diz respeito às limitações e entraves que os 

educadores enfrentam nesse sentido, visto que necessitam estar atentos tanto às 

demandas de formações contínuas para a integração das tecnologias digitais às práticas 

docentes, de forma que essa inserção realmente ocorra de maneira significativa, 

possibilitando a participação ativa e um olhar crítico-reflexivo do aprendente frente às 

mudanças emergentes com a ascensão das tecnologias, como as próprias limitações que 

o currículo da educação básica impõe ao ditar um programa disciplinar carregado de 

prescrições de competências baseados em avaliações externas, que avaliam a 

“qualidade” e desempenho da educação e oferecem subsídios para o campo educacional, 

como é o caso das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e a Prova 

Brasil. Além disso, o próprio Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, utilizado 

como forma de ingresso no ensino superior, é uma avaliação responsável por conduzir 

os currículos do Ensino Médio. 

Nessa perspectiva, o presente artigo objetiva discorrer sobre as indicações de uso 

das TDICs apresentadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) bem como 

procurar entender de que maneira as prescrições de conteúdos curriculares, como o caso 

das competências específicas de cada componente apresentas pela BNCC, e as 

avaliações externas poderiam interferir no trabalho pedagógico proficiente com as 

tecnologias, visto que o fazer docente é constantemente mensurado por essas avaliações. 
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Para isso, recorremos às pesquisas de Macedo (2014), Perrenoud (2003), Almeida e 

Valente (2012), Alves (2014) e Velloso e Granja (2016), dentre outros.  

 

Web currículo: O uso significativo das TDICs integradas aos currículos escolares 

A integração das tecnologias digitais às práticas docentes vem sendo objeto de 

estudo recorrente no campo pedagógico desde a educação infantil até o ensino superior, 

devido às suas potencialidades para a mediação da aprendizagem, visto que as TDICs 

dispõem de várias ferramentas e recursos que podem ser utilizadas para a produção 

colaborativa e promover o aprendizado significativo dos estudantes.   Ao refletirmos 

sobre as possibilidades e importância das tecnologias digitais para o campo pedagógico, 

nos deparamos com os estudos de Alves ( 2014, p.. 59) que afirma que a educação não 

deve ser dissociada da comunicação por considerar que “é quase impossível imaginar 

qualidade na educação e excluir as Tecnologias Digitais da Comunicação e Informação 

(TDIC)”. Nesse sentido, acreditamos na importância de adequações que vão desde os 

currículos de formação inicial até os cursos de desenvolvimento docente de maneira a 

contribuir para que a inclusão da cultura digital chegue até as escolas da educação 

básica. 

Para Almeida e Silva (2011, p. 4), o web currículo surge quando “tecnologias e 

currículo passam a se imbricar de tal modo que as interferências mútuas levam a 

ressignificar o currículo e a tecnologia, e então começamos a criar um novo verbete - 

web currículo”. 

Ainda de acordo com as autoras 

 

Logo, a problemática da integração das TDIC na educação precisa levar em 

conta a formação de professores em articulação com o trabalho pedagógico e 

com o currículo, que é reconfigurado no ato pedagógico pelos modos de 

representação e produção de conhecimentos propiciados pelas TDIC. 

(ALMEIDA; SILVA, 2011, p.8) 

 

Para Alves (2014, p.65) cabe ao web currículo possibilitar ao aluno momentos 

de criação e reflexão que lhe façam sentido real e assim, potencializar seu aprendizado, 

uma vez que a “tecnologia proporciona mais visibilidade, auxilia no processo de 
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construção e representação do conhecimento, potencializa a busca das informações e a 

comunicação [...]”  

Pensando nessa perspectiva, compreendemos que essa tarefa não é facilmente 

realizada com apenas uma ou duas aulas e é justamente nesse aspecto que pretendemos 

aprofundar este estudo e elencar algumas reflexões a respeito dos desafios para a 

integração das tecnologias digitais às práticas pedagógicas de maneira crítica-reflexiva e 

significativa: Como trabalhar de forma significativa com as possibilidades das TDICs 

frente às pressões de cumprir com todos os conteúdos programáticos que serão cobrados 

nas avaliações externas? De que forma o professor poderá ponderar entre o currículo 

prescrito e o conhecimento verdadeiramente necessário ou significativo, visto que 

trabalha sobre pressões de avaliações internas e externas? Como a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) vem determinar qual competência deverá ser priorizada e 

como priorizar esse “saber” e associá-lo ao uso significativo das TDICs frente à sua 

extensão das prescrições e à limitação do tempo de aula? 

As reflexões levantadas nesse artigo dizem respeito às exigências dos currículos 

para que os professores cumpram tantos “conteúdos” (que muitas vezes não fazem tanto 

sentido para os educandos) que não resta tempo para que sejam desenvolvidos projetos 

ou trabalhos contextualizados com a inserção das tecnologias digitais de forma 

significativa e abrangente, uma vez que as avaliações externas vão mensurar as 

competências e habilidades que constam nos currículos escolares, em detrimento do 

conhecimento subjetivo e holístico de cada aprendente. 

Talvez este seja um dos motivos pelos quais muitos professores, na tentativa de 

abarcar as exigências do currículo prescrito como um todo, não conseguem inserir 

projetos e atividades que integrem as tecnologias digitais de maneira a promover a 

criatividade e reflexão em suas práticas. Almeida e Valente (2012, p. 58) afirmam que 

“[...] na Educação, a presença destas tecnologias é muito pouco significativa e seu 

potencial é pouco explorado”. Os autores ainda chamam a atenção para o fato de muitos 

profissionais se comprazerem mais com o uso das questões técnicas pelos estudantes do 

que com a produção do conhecimento e à aprendizagem significativa dos conteúdos: 
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Em geral, o fato de o aprendiz conseguir produzir a narrativa (ter o produto), 

ou de ser capaz de usar os recursos tecnológicos (ter o domínio da 

tecnologia), rouba a cena e acaba sendo mais importante do que o processo 

de produção, de construção dos conhecimentos relativos aos conteúdos 

utilizados. (ALMEIDA; VALENTE, 2012, p. 59). 

 

Para compreender a dinâmica das práticas docentes com as tecnologias frente às 

demandas curriculares, Velloso e Granja (2016) realizaram uma pesquisa em uma 

escola pública municipal do Rio de Janeiro e em duas escolas públicas municipais da 

cidade São João de Meriti e analisaram os contornos que as práticas de significação dos 

currículos tomaram. Nessa pesquisa, as autoras observaram uma proposta de atividade 

em que a professora pedia para que os alunos digitassem um texto da apostila de 

português e inserissem uma imagem no texto e concluíram que a professora estava: 

 

Ciente do quanto os/as alunos/as seriam cobrados/as nos conteúdos de 

Português, Matemática e Ciências nas avaliações que a Prefeitura enviaria em 

breve, foi uma estratégia que ela desenvolveu para que exercitassem não só a 

prática da digitação e familiaridade com o sistema operacional da máquina, 

mas também da leitura (o que para alguns eram atividades bem complexas) 

(VELLOSO E GRANJA, 2016, p. 213). 

 

Nesse sentido, acreditamos que um dos motivos de muitos profissionais não 

utilizarem as tecnologias digitais em suas práticas docentes ou (de outros) fazerem uso 

das tecnologias de forma técnica e superficial no âmbito escolar, diz respeito às 

prescrições curriculares. Ou seja, há uma preocupação com a escassez de tempo para 

que o professor desenvolva toda a atividade com as tecnologias, desde o planejamento, 

passando pela problematização, reflexão, produção e significação ou ressignificação do 

conhecimento produzido pelos estudantes, uma vez que se sentem pressionados pela 

exigência curricular que compõe o planejamento anual e carrega os conteúdos que serão 

cobrados nas avaliações externas as quais os alunos serão submetidos. 

Nessa perspectiva, inferimos que há a necessidade de integração das tecnologias 

digitais aos currículos da educação básica, de maneira a promover a cultura digital no 

âmbito escolar a fim de que as atividades e as competências necessárias sejam pensadas 

em harmonia com as possibilidades de produção e compartilhamento de conhecimento 

entre toda a comunidade escolar. 
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A BNCC, os currículos e as TDICs: Dificuldades e tensões 

A BNCC é um documento que teve sua versão final aprovada  em dezembro de 

2017, tendo por objetivo normatizar as aprendizagens essenciais na educação básica. 

Segundo o próprio documento, a base diz respeito à: 

 

Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e 

das redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí- 

pios e das propostas pedagógicas das instituições escolares, a BNCC 

integra a política nacional da Educação Básica e vai contribuir para o 

alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e 

municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à 

elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de 

infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação 

(MEC, 2017, p. 6). 

 

De acordo com a própria definição da base, percebemos que a BNCC será a 

referência para a elaboração dos novos currículos, o que gostaríamos de ressaltar é que, 

apesar da base fazer referência à importância da utilização das tecnologias digitais da 

informação e da comunicação de maneira crítica e significativa e da importância das 

“práticas da cultura digital no currículo” (MEC, 2017, p. 66), o contingente de 

conteúdos, chamados pelo documento de competências específicas de cada componente 

curricular, que são o que as avaliações externas irão cobrar dos aprendentes, vêm 

formatar e limitar o trabalho do professor de tal forma que ele não terá autonomia nem 

mesmo tempo hábil para trabalhar com as tecnologias de maneira abrangente e 

significativa, visto que os currículos não disponibilizam um componente curricular para 

esta finalidade. 

Macedo (2014, p. 1535) em seu estudo a respeito da BNCC argumenta que o 

interesse da base é regular e formatar o trabalho docente: “Assumindo que uma das 

articulações políticas em curso cria uma forma de regulação, baseada na avaliação, 

segundo modelos privados de gestão, procuro entender de que forma os discursos por 

ela produzidos criam sentidos para educação de qualidade”. 

Compreendemos a inquietação da autora e acreditamos na importância de uma 

reestruturação curricular de forma que o docente tenha mais autonomia e condições de 
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planejar suas aulas de maneira que os alunos realmente possam fazer uso das TDICs de 

forma globalizante, levando em consideração suas particularidades e interesses, sem 

perder de vista o potencial educativo desse recurso. Nesse sentido, também 

concordamos com Almeida e Valente (2012, p. 61) quando afirmam que, para integrar 

as TDICs aos currículos, faz-se necessário a expansão de tempos e espaços: “Tratamos 

assim de um currículo que integra as TDIC em processos que expandem os tempos e 

espaços educativos”.  

Entretanto, nas escolas públicas, esses tempos e espaços deveriam ser 

disponibilizados no próprio ambiente escolar, visto que grande contingente de alunos 

dessas escolas, especialmente das periféricas, ainda não possuem computadores, 

principalmente com acesso à internet em suas residências, nem sabem como manusear 

aplicativos da web 2.0 para fins pedagógicos, conforme depoimento de um aluno que 

participou do Projeto Um Computador Por Aluno (PROUCA) descrito por Velloso e 

Granja (2016, p. 213) “Eu nunca uso computador prá digitar, só uso prá jogar. Nem sei 

onde que ficam todas as letras!”. 

As pesquisadoras ainda reproduzem a preocupação de uma professora da sala de 

leitura com relação ao cumprimento das demandas curriculares e com os desafios que os 

professores das salas regulares enfrentam para relacionar currículo e tecnologias: 

 

[...] Mas eu entendo também o lado dele, porque ele também tem um 

currículo, ele também tem que dar a matéria dele e ele também tem um 

tempo pra fazer aquilo. Ele precisa do tempo dele de aula e eu entendo o lado 

dele também. [...] Não é repensar só o recurso, você precisa repensar todo 

o resto que tá envolvido nisso: a cabeça das pessoas, como elas estão 

usando esse recurso, o tempo de aula, a maneira de dar aula, a gente vai 

trabalhar com projetos? Não vai trabalhar com projetos? A gente vai 

continuar dando aula tradicional? não vai? A gente pode misturar uma coisa 

com a outra. Então tudo são coisas a serem repensadas [...] (entrevista com a 

Professora Isa, Sala de Leitura, grifos nossos). (VELLOSO E GRANJA, 

2016, pp. 215-216). 

 

Nessa perspectiva, fica evidente a necessidade de reorganização curricular 

pensando em diversos aspectos que vão desde o tempo de aula até a formação docente 

para a integração das tecnologias digitais às práticas pedagógicas a fim de que os 

profissionais se sintam mais seguros e confortáveis com essa relação. Destarte, Almeida 
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e Vallente (2012) discorrem a respeito do caráter imprescindível de que alunos e 

professores saibam utilizar as tecnologias para fins educacionais. 

 

No caso dessas tecnologias, isso significa a necessidade de alunos e 

educadores terem maior familiaridade com os novos recursos digitais – 

processador de texto, Internet, web, e-mail, bate-papo, lista de discussão, 

hipertexto, blog, videoblog, fotolog, second life, o que tem sido denominado 

de letramento digital, bem como de outros letramentos, como o imagético e o 

sonoro (ALMEIDA; VALENTE, 2012, p. 68). 

 

O que consideramos aqui não são as dificuldades de manuseio dos equipamentos 

e de apropriação das tecnologias para fins pedagógicos de maneira isolada, pois esses 

desafios podem ser superados com formações para professores e alunos monitores, 

como bem demonstraram Velloso e Granja (2016) no desenvolver do projeto PROUCA. 

A nossa reflexão diz respeito às limitações trazidas pelos próprios currículos que não 

oferecerem uma disciplina específica para o trabalho pedagógico com as tecnologias 

digitais ou determinada carga horária reservada para o desenvolvimento de trabalhos 

interdisciplinares que integrem as TDICs para a produção do conhecimento de forma 

crítica e reflexiva, ou seja, não há tempo reservado para esse fim. Consideramos ainda 

que uma reorganização curricular dos componentes obrigatórios, como língua 

portuguesa e matemática seria necessária, visto que a base nacional apresenta uma 

grande quantidade de competências obrigatórias, cujos aprendizados são medidos 

constantemente por meio de avaliações externas, ou seja, nesse contexto o professor se 

sente pressionado com a limitação do tempo para o ensino e aprendizagem do conteúdo 

curricular e nem sempre consegue integrar as TDICs nas práticas docentes de forma 

mais significativa possível. 

 

Os currículos e as avaliações externas: Algumas concepções 

Acreditamos que não restam dúvidas com relação às potencialidades das 

tecnologias digitais para a mediação do processo de ensino e aprendizagem na educação 

básica, inclusive as próprias leis e bases que dão origem aos currículos já vêm 

especificando a importância do uso das tecnologias, de maneira crítica e significativa, 

no âmbito escolar. Nesse contexto, a Base Nacional Comum Curricular, em uma das 
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dez competências gerais, destaca as possibilidades de uso das tecnologias no ensino 

básico: 

 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (MEC, 2017, p. 7). 

 

No entanto, é importante ressaltar que, na prática, existem algumas 

particularidades que devem ser levadas em consideração, como Pacheco (2005) bem 

discorreu a respeito do currículo declarado e daquilo que faz parte da realidade do 

aprendente. Aqui, destacamos as condições que o professor tem ao seu alcance e as 

pressões que ele sofre limitando seu trabalho. 

Macedo (2014), chama a atenção para o vínculo existente entre a BCNN e as 

avaliações e afirma que um dos indicadores desse vínculo é a participação efetiva do 

INEP, responsável pela avaliação, nos debates da base. Nesse sentido, reitera o caráter 

de regulação e controle do que será ensinado e aprendido na educação básica: 

 

Parto, nesta seção, da conclusão de que está em curso a construção de uma 

nova arquitetura de regulação e de que, nela, os sentidos hegemonizados para 

educação de qualidade estão relacionados à possibilidade de controle do que 

será ensinado e aprendido. Trata-se, portanto, de um discurso circular, no 

qual a medida da qualidade torna-se o seu esteio e a sua garantia. 

(MACEDO, 2014, p.1549). 

 

Dentre tantos desafios já considerados em outros estudos, citamos constatações 

trazidas pela pesquisa de Velloso e Granja (2016) que citam os argumentos dos próprios 

professores quanto aos medos e receios relacionados à implementação do Programa Um 

Computador Por Aluno em três escolas do estado do Rio de Janeiro. Os principais 

entraves apresentados pelos professores entrevistados estão relacionados à falta de 

formação inicial para a integração das tecnologias às práticas docentes, falta de 

infraestrutura nas escolas, ausência de suporte técnico, o tempo de aula escasso, a 

“Cabeça” dos professores e que tipo de metodologia a ser utilizada. 

Nesse estudo, buscamos refletir a respeito “do tempo de aula escasso”, ou seja, 

da quantidade de conteúdos disciplinares prescritos para cada componente curricular, 
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conteúdos esses que serão cobrados em exames internos e externos e que servem para 

formatar o trabalho docente ao limitar o trabalho autônomo do professor que não pode 

“perder” muito tempo da aula com questões subjetivas, com conhecimento de mundo e 

com as curiosidades dos aprendentes, que poderiam ser mais valorizadas em produções 

mediadas pelas TDICs. 

A respeito dessas avaliações, Marcondes e Moraes afirmam que: 

 

O currículo nas escolas da rede pública de ensino hoje é avaliado por testes 

padronizados assim como pelas provas e outras atividades avaliativas 

desenvolvidas pelos próprios professores constituindo-se o que denominamos 

de currículo implementado ou apreendido. (MARCONDES; MORAES, 

2013, 454). 

 

Perrenoud (2003, p. 11) também discorre a respeito das avaliações “Fiéis aos 

textos, tais avaliações não levam em conta a realidade diversificada do ensino e do 

trabalho escolar”. E continua afirmando que “A escola deve, sob o risco de ser 

fortemente questionada, assegurar o sucesso do maior número de alunos” (idem). 

Dessa forma, o autor demonstra as fragilidades das avaliações: 

 

As avaliações externas que permitem comparação podem-se ater aos dados 

mais fáceis de definir e de medir, mas é difícil avaliar o raciocínio, a 

imaginação, a autonomia, a solidariedade, a cidadania, o equilíbrio corporal 

ou o ouvido musical através de provas padronizadas, que são, na maior parte 

do tempo, testes de lápis e papel. Avaliar aprendizagens complexas em larga 

escala exige uma criatividade metodológica considerável e induz a custos 

importantes de aplicação e tratamento dos dados. É mais rápido e mais barato 

ater-se a provas escritas, reduzindo, desse modo, as aprendizagens escolares 

às aquisições cognitivas, dando prioridade às disciplinas principais e às 

operações técnicas. (PERRENOUD, 2003, p. 12) 

 

Nessa perspectiva, compreendemos que o papel principal dessas avaliações é 

mensurar dados e números, de maneira técnica e em larga escala, no entanto não 

avaliam o quanto o aluno cresceu em aprendizado significativo, em autonomia e em 

criatividade, que poderiam ser oportunizados por determinadas atividades pedagógicas, 

como percebemos nos estudos de Almeida e Valente, que analisam as contribuições da 

integração entre currículos e tecnologias digitais: 
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Tratamos assim de um currículo que integra as TDIC em processos 

que expandem os tempos e espaços educativos; envolvem busca, 

organização, interpretação e articulação de informações; a reflexão 

crítica; o compartilhamento de experiências; a produção de novos 

conhecimentos na compreensão histórica do mundo e da ciência 

(ALMEIDA; VALENTE, 2012, p. 61). 

 

Ainda considerando o aspecto quantitativo e avaliativo e as pressões sofridas 

pelas instituições e pelos professores, Perrenoud destaca que 

 

Mais, as autoridades escolares exercerão uma forte pressão para que os 

professores aumentem seus esforços e endureçam suas exigências nos 

campos em que existam avaliações padronizadas, única maneira de garantir 

que o sistema ou os estabelecimentos consigam um bom conceito nas 

classificações (listas dos melhores estabelecimentos ou nas avaliações 

internacionais). Esse efeito dominante da padronização vai possivelmente 

concentrar as prioridades curriculares naquilo que parece facilmente 

mensurável e comparável no interior de um sistema educacional, ou entre 

sistemas: operações, memorização, formas verbais ao invés de raciocínio, 

imaginação ou argumentação... Isso só vem contrabalançar a tendência – 

tímida – a uma autonomia curricular mais acentuada dos estabelecimentos e a 

uma profissionalização da profissão de professor. (PERRENOUD, 2003, p. 

13) 

 

Nesse sentido, Figueiredo, Leite e Fernandes (2016) refletem que as implicações 

das avaliações centradas nos resultados limitam o trabalho do professor e do 

desenvolvimento do currículo de forma a pensar nas experiências e necessidades dos 

alunos. Elas acreditam que, devido à preocupação com os resultados dos alunos como 

indicadores de qualidade para a escola, o trabalho dos professores é desvalorizado já 

que não conseguem proporcionar momentos de formação global para os alunos, a partir 

das vivências dos aprendentes de modo a contextualizar o currículo à realidade dos 

estudantes. 

Para Velloso e Granja (2016) cada aula, cada sala, cada disciplina tem suas 

particularidades e demanda determinadas intervenções e por isso o currículo não deve 

ser fechado nem definitivo, mas aberto e passível de mudanças de acordo com a 

realidade e com as demandas de cada instituição de ensino e de cada contexto escolar. 

Assim, concordam que cada vivência curricular deve ganhar significados de acordo com 
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os participantes do processo educativo (alunos e professores), pois a prática docente não 

é estática nem mesmo padronizada. 

 

Considerações finais 

Apesar dos desafios enfrentados pelos professores e pelas próprias instituições 

escolares no que tange às imposições curriculares, às exigências das avaliações externas 

que tiram a autonomia dos docentes, Perrenoud (2003, p. 20) argumenta sobre a 

necessidade de que esses exames levassem em consideração as “competências, atitudes, 

relação com o saber, desenvolvimento social ou dimensão reflexiva” do aprendente. E 

ainda afirma que: 

Em vez de fazer malabarismos com os indicadores e de salvar as aparências, 

os sistemas educacionais fariam melhor se esclarecessem seus objetivos de 

formação e se colocassem a avaliação de acordo com seus objetivos, e não o 

inverso. O currículo deveria vir em primeiro lugar e a avaliação deveria se 

encarregar de discernir se ele está sendo assimilado de maneira inteligente e 

duradoura, para além das rotinas escolares e sem se tornar estreitamente 

dependente de listas de classificação das escolas. (PERRENOUD, 2003, p. 

26). 

 

A esse respeito, Santos (2010, p. 54) reflete sobre a necessidade de que hajam 

mudanças em várias esferas, como na redistribuição de recursos e nas iniciativas de 

movimentos que lutem contra todo o tipo de exclusão. O autor argumenta que existe 

uma ecologia de saberes e que precisamos “Reconhecer que há uma pluralidade de 

formas de conhecimento além do conhecimento científico”. Ou seja, é importante 

pensarmos que os alunos são carregados de conhecimentos variados e subjetivos, que 

fazem parte de sua trajetória e por isso, não podemos nos prender apenas ao 

conhecimento importante para as avaliações, mas desenvolvermos um trabalho que leve 

em consideração a subjetividade de cada indivíduo. 

De acordo com Sacristán (2012, p. 57), “A educação em um mundo globalizado 

precisa superar as obviedades e a clareza aparente dos fenômenos, abordar os temas e 

problemas de uma forma interdisciplinar e abandonar a tendência à especialização que 

os faz em pedaços”, nesse sentido, compreendemos a importância de nos posicionarmos 

como mediadores do processo educativo de forma que possamos contribuir para a 
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formação de leitores críticos e reflexivos frente à variedade de informações, curriculares 

ou não, que recebem diariamente, muitas vezes descontextualizadas e isoladas. 

Para que isso aconteça, o autor pondera sobre a indispensabilidade da formação 

e do modo de trabalhar dos professores, como também da revisão da qualidade e do 

planejamento do currículo, já que estabelecem os conteúdos e outros critérios a serem 

abordados nas práticas docentes. E como o autor reflete, os currículos vigentes não são 

estruturados de forma a valorizar e a investir nos “saberes” e nas “competências” dos 

estudantes. 

 

Considerando essas questões, o trabalho levanta a seguinte reflexão: Sabemos 

que para que as TDICs sejam inseridas nas práticas pedagógicas de forma proficiente, 

há uma demanda de tempo e dedicação, tempo de planejamento, de produção criativa, 

de reflexão. E este é o desafio: como utilizar as tecnologias nas práticas pedagógicas de 

maneira significativa, uma vez que o currículo não dispõe de um componente curricular 

para esse fim, nem mesmo de carga horária específica para o trabalho interdisciplinar na 

própria escola? 

Ao refletirmos sobre essas questões, consideramos que, mesmo que os currículos 

e as avaliações externas não privilegiem um trabalho profícuo com produções, reflexões 

e criatividade dos alunos, mediado pelas tecnologias, por não disponibilizarem horários 

e avaliações específicas que integrem as tecnologias, acreditamos que as TDICs podem 

ser utilizadas como recurso mediador entre o conhecimento científico que se deseja e 

necessita trabalhar, sem perder de vista o caráter ontológico do aluno, seus anseios, suas 

curiosidades, seus conhecimentos prévios, suas reflexões, sua criatividade, ainda que 

para isso, o professor necessite despender de alguns horários a mais que o previsto no 

planejamento para determinada atividade. 

Velloso e Granja (2016, p. 212) acreditam que os currículos passam por 

transformações e adaptações decorrentes das práticas pedagógicas “Podemos observar 

que o contexto da prática é palco não apenas de aceitação do que está colocado, mas 

também de resistências, de [re]criações, de buscas por outras alternativas e até mesmo 

por influenciar na produção de novas políticas/práticas”. Dessa forma, acreditamos que, 

apesar das dificuldades e limitações, o professor ainda pode resistir às pressões, 
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enquanto mediador do processo educativo, e ponderar sobre as reais necessidades dos 

alunos a fim de encontrar um “meio termo” de forma que o uso das TDICs aconteça de 

forma significativa e mais abrangente, mesmo que em oportunidades escassas. 

No entanto, acreditamos que a tarefa não será tão simples e demandará muita 

determinação e afinco já que esse profissional encontrará algumas limitações. Assim, a 

indagação constante é: Como ter autonomia frente às imposições curriculares e às 

pressões internas e externas para atingir metas e resultados decorrentes das avaliações? 
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Resumo:  

Priorizar o trabalho com a leitura é tarefa primordial na escola. Apesar de essa premissa 

parecer óbvia observa-se que nem sempre se efetiva. Há um grande esforço por parte 

dos professores que procuram ensinar a leitura, mas nem sempre elegem o 

encaminhamento didático-pedagógico adequado para formar o leitor. Temos nos 

últimos anos desenvolvido um trabalho com crianças em fase de alfabetização de modo 

que elas vislumbrem a leitura por outra ótica: ler não é decodificar. Objetivamos refletir 

sobre as propostas metodológicas que auxiliam o desenvolvimento do leitor proficiente 

durante o processo de alfabetização, priorizando o trabalho de leitura na escola. Partindo 

de duas propostas, saber: as estratégias de leitura (HARVEY, GOUDVIS, 2007; 

SILVA, 2014) e a descoberta de texto (BAJARD, 2012). Nossas análises prévias 

apontam que ambas contribuem para a conquista da língua escrita e ainda ampliam o 

acervo literário das crianças. 

 

Palavras-chave: Ensino da Leitura; Descoberta de texto; Estratégia de Leitura 

 

O ensino da leitura na escola: panorama 

Pesquisadores como Chiappini (1997), Bajard (2012; 2016) e, muitos outros 

estudiosos, trazem contribuições importantes para o debate sobre o processo de 

alfabetização na escola. Tais pesquisas têm auxiliado reflexões importantes sobre o 

ensino da leitura e da escrita na escola. 

O trabalho com a leitura ainda permanece uma incógnita para muitos 

professores. Mas onde está a dificuldade com o trabalho da leitura? Nossos estudos têm 

mostrado que a decodificação não promove a compreensão. Tradicionalmente a escola 

tem primado por ensinar os alunos a decodificar desde o início do processo de 

alfabetização. O uso de atividades que focam letras, sílabas e seus sons contribui para 

que a linguagem seja apenas transcrição do oral, como se esse encaminhamento 
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garantisse uma apropriação significativa da língua. Pautados em concepções fonológicas 

e no construtivismo, os professores acabam por tentar ensinar uma língua que se 

constitui na relação de grafemas e fonemas, como se escrever fosse pura transcrição do 

oral. 

Outro fator equivocado presente no ambiente escolar é a forma como a leitura é 

tratada: o texto lido silenciosamente pelos alunos, seguido da leitura da professora, e por 

fim, questões de compreensão, ora orais, ora escritas, para serem respondidas pelas 

crianças; em outras situações e muito no período de alfabetização, a leitura é feita 

inicialmente pelo professor que ao ler já realiza toda a interpretação textual. Com esse 

encaminhamento muito professores estão convictos de que estão trabalhando a leitura 

adequadamente. Essa prática, porém, pouco contribui para a formação do leitor. No 

momento em que a criança compreende o texto pela voz do professor não há mais o 

trabalho cognitivo a ser feito. Em outras palavras, não há mais o que compreender, o 

que descobrir, pois isso já foi dado. A criança deixa de realizar um importante trabalho 

mental necessário para se apropriar da leitura. 

Romper com essa forma de se ensinar se faz necessário. Nesse sentido, é que 

propomos o trabalho a ‘descoberta do texto’ (BAJARD, 2012) por acreditar que essa 

proposta auxilia de modo significativo o processo de alfabetização e o trabalho com as 

‘estratégias de compreensão’ (HARVEY; GOUDVIS, 1997), a fim de, mesmo antes de 

dominar plenamente a leitura e a escrita, as crianças podem se apoiarem em estratégias 

na busca da compreensão do texto. 

Bajard (2012) aponta que a leitura é definida como um processo de apropriação 

de um texto gráfico, portanto, um ato individual sobre um texto desconhecido. Para isso 

é necessário que haja uma abertura na aula, reorganizando-a, de modo que a leitura seja 

priorizada. Introduzimos assim, durante o ano letivo, as propostas citadas acima, 

ampliando-as gradativamente. Abordaremos, portanto, reflexões acerca desses 

processos durante esse ano letivo com uma turma de 1º ano do ensino fundamental. 

 

A descoberta de texto 

Para a introdução dessa metodologia, vamos considerar alguns pontos que fazem parte 

da proposta e que contribuem de modo significativo para o desenvolvimento da 
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consciência gráfica e por sua vez da busca pela compreensão textual, a saber: dupla 

caixa, a escolha do texto e o espaço em branco. 

O primeiro ponto a ser inserido no fazer pedagógico é o uso da dupla caixa. Até então 

era ofertado às crianças da educação infantil a caixa alta, entendida pelos professores 

como facilitadora do processo de aprendizagem. Essa prática da utilização da caixa alta 

é bem antiga no ambiente escolar e revela, segundo Bajard (2012) uma concepção 

fonológica da língua que tem como preocupação precípua ensinar seu som e nesse caso 

basta apresentar apenas uma configuração dos caracteres – a caixa alta. Ensina-se o 

valor sonoro das letras, não sendo necessário ensinar duas configurações. Houve nesse 

sentido, muito investimento editorial nos livros didáticos e na literatura infantil que 

convencidos dessa preposição adotam a caixa alta e, deixa o professor a margem dessa 

determinação. 

 Para Bajard (2012), o uso dos caracteres na dupla caixa torna-se facilitadores da 

compreensão à medida que revela a gramática da língua, pois com o seu uso, por 

exemplo, é perceptível o uso de substantivo próprio e comum, a evidência da pontuação, 

o início do parágrafo. Oferecer apenas a caixa alta é mostrar uma língua sem gramática 

e reduzi-la a uma transposição de grafemas e fonemas. Isso significa que ao "rejeitar o 

índice maiúscula/minúscula com o pretexto de que ele não corresponde a nenhum índice 

sonoro resulta em apagar a mais evidente marca sintática da frase” (BAJARD, 2012, p. 

89).  Vale ressaltar que os diversos suportes escritos na escola e/ou fora dela apresentam 

a dupla caixa e as crianças acabam por manipulá-las. Os tabletes e os smarthfones são 

exemplos em que são notórios os diversos caracteres que utilizamos na escrita e na 

leitura, além de diversos livros literatura infantil, revistas, jornais, etc. 

 A escolha do texto é o segundo ponto que apresentamos. A proposta prevê que a 

leitura ocorre no encontro do leitor com um texto gráfico desconhecido. O termo 

desconhecido deve ser entendido como um texto nunca visto e nem ouvido 

anteriormente pelas crianças. Considerar esse ponto é em primeiro lugar conhecer os 

alunos, saber de suas preferências, pois o texto precisa envolvê-los. Deve haver um 

cuidado exímio sobre a escolha do texto, pois é preciso considerar o contexto em que 

está inserida a sala de aula naquele momento. 
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Esse ato de descoberta do texto deve se iniciar como o revelar de algo precioso. Estando 

enrolado numa cartolina, por exemplo, o professor o abre, mostrando assim o 

desconhecido para as crianças. Certamente a escolha do gênero textual deve contemplar 

os interesses das crianças e aos objetivos do professor. 

Há uma tendência no trabalho com textos nos anos iniciais do ensino fundamental em 

apresentar textos de memórias para as crianças, principalmente para o 1º ano. A 

expectativa nessa prática seria a de facilitar a aprendizagem, mas quando a criança se 

depara com algo que já ouviu, portanto que está em sua memória, não há muito mais o 

que conhecer. Assim, se o professor oferece, por exemplo, o texto com a música “O 

sapo não lava o pé” e uma criança lê a palavra ‘sapo’ ou o professor lê para ela, é muito 

provável que ao buscar seus conhecimentos prévios se lembrará da música que sempre 

cantou e, portanto, não haverá mais descoberta e o texto deixará de ser desafiador.  

A expectativa não é a de promover um aprendizado dificultoso para criança, mas de 

promover o desafio, a curiosidade de querer descobrir o que está ali, para que serve e a 

que se destina. Ao facilitar dessa forma, impedimos que as crianças coloquem em jogo 

aquilo que sabem e se arrisquem a descobrir o novo. Com isso acabamos por fazer o 

trabalho de leitura que a priori deve ser delas e não do professor. E este aprendizado não 

se faz com coautoria, ou seja, é preciso ler para aprender a ler. 

O terceiro ponto que destacamos é o espaço em branco. Somente pelo texto é possível 

fazer esse reconhecimento e dessa forma ajudar a criança ampliar sua consciência 

gráfica.   

Desenvolver a consciência gráfica é pensar na articulação entre as palavras de um texto 

e esta por sua vez só se torna perceptível quando as crianças percebem a existência 

desse espaço em branco entre as palavras. Com a utilização da dupla caixa, a 

consciência gráfica se torna ainda mais visível e permite a criança perceber quando a 

palavra começa e termina.  

No momento da descoberta do texto, as crianças, até então “treinadas” para a 

consciência fonológica, costumam emitir nomes de letras. Nesses momentos, há a 

necessidade de mediação de modo que seja mostrado para a criança a configuração da 

palavra como um todo. A criança a partir desse ato, começa a perceber que nos textos 
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buscamos palavras que por sua vez revela o sentido das coisas, da vida e do mundo, 

pois estão carregadas de sentido. 

Buscar letras, sons e sílabas não ajuda o leitor a compreender o texto e é essa conclusão 

que os professores precisam chegar para poderem a mudar sua concepção de linguagem. 

A consciência gráfica se faz fundamental, pois deixa à margem a consciência fônica que 

prevê o registro e consequentemente a extração de sons. Além disso, apresenta uma 

configuração que revela a própria língua e sua gramática. Extrair o som de letras e 

sílabas é apenas decifrá-la e isso nada se refere à capacidade leitora que almejamos 

desenvolver nos alunos. 

Quando as crianças começam a desenvolver a consciência gráfica compreendem que a 

língua é formada por caracteres e junto a isso aprenderam a função do espaço em 

branco. 

 A descoberta do texto traz uma reconfiguração interessante ao propor que o 

professor possa levar a criança a aprofundar diversos níveis de conhecimento. É 

necessário, desse modo, compreender o que significa reconhecer, identificar, ou 

conceituar uma palavra. Em seu livro “A descoberta da língua escrita”, Élie Bajard 

(2012), apresenta essa proposta de descoberta de texto definindo cada nível de 

conhecimento. 

Sendo o texto desconhecido da criança, caberá ao professor auxiliar o processo de 

conhecimento do texto. Assim, o esperado é que haja palavras a serem reconhecidas, ou 

seja, um rol de palavras nos quais as crianças já viram sua configuração gráfica, 

portanto, já conhecem, pois já lhes foram informadas de sua existência. Espera-se assim, 

que ao ler o texto a criança indique quais são essas palavras tentando perceber o motivo 

delas estarem ali. 

Feito isso, caberá ao professor ajudá-las na tarefa de identificar outras palavras. E 

significa identificar para a criança a configuração gráfica de palavras que elas já 

conhecem auditivamente, mas que nunca viram sua escrita gráfica. Tais palavras devem 

ser significativas, pois devem auxiliar na busca da compreensão do texto. Escolhidas 

essas palavras em comum acordo com as crianças, pois devem fazer sentido para elas ao 

mesmo tempo em que revela o texto, vão para um banco de palavras para serem 

retomadas posteriormente. 
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 As palavras conceituadas, ou seja, àquelas em que são desconhecidas gráfica e 

auditivamente pelas crianças deverá ser revelada pelo professor que realiza a 

conceitualização necessária da palavra dentro do contexto do próprio texto de modo que 

a criança passe a compreender, a atribuir um sentido àquela palavra a partir dali. 

Tratando-se de uma turma de 1º ano do ensino fundamental, cabe a mim enquanto 

professora da turma escolher adequadamente o texto a ser descoberto de modo que haja 

maior ocorrência de palavras a serem identificadas em detrimento das demais. Se for um 

texto cujas palavras serão apenas para reconhecimento o texto se tornará fácil demais e 

pouco desafiador; o contrário, com palavras a serem conceituadas, o texto será 

impossível de ser compreendido. É preciso equilíbrio podendo haver uma variação a fim 

de ampliar o acervo de palavras das crianças. Esse exercício de reconhecer, identificar e 

conceituar permitirá que as crianças tomem para si o sentido do texto que está repleto de 

palavras e seus diversos significados. 

 

As estratégias de leitura 

O ensino das estratégias de leitura ocorre concomitante o trabalho com a 

descoberta de texto. Encontramos nas estratégias de leitura, uma forma de viabilizar o 

ensino da leitura com as crianças rompendo com a ideia de que para ler preciso apenas 

decodificar. Acreditamos que para ler precisamos fazer inferências, fazer conexões, 

ativar nosso conhecimento prévio, fazer visualizações, fazer questões ao texto, 

sumarizar e sintetizar, ou seja, utilizar as estratégias de leitura.  

É necessário o quanto antes mostrar para as crianças o que é ler. E para isso, 

precisamos evidenciar atos de leitura, ou seja, como um leitor se relaciona com o texto 

enquanto lê: o que pensamos, o que sentimos, como dialogamos, o que imaginamos. As 

crianças podem e devem aprender essas ações antes do seu processo de alfabetização se 

consolidar. Em outras palavras, mostrar o que são as estratégias de leitura e como elas 

funcionam no exato momento em que atuamos com livro, ou seja, quando estamos 

lendo.  

Para que isso se efetive, há uma sequência didática trazida por essa proposta 

norte-americana, a saber: moldar, prática guiada e prática individual. Além disso, 

utilizamos a metacognição, definida por Israel (2007), como ter a consciência do 
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próprio pensamento. A partir dessa consciência, podemos enquanto leitores, controlar e 

monitorar nosso processo de compreensão. 

Ao desenvolvermos as estratégias com as crianças de 1º ano, em primeiro lugar, 

as planejamos e as definimos, tornando-as cada vez mais complexas. Seguimos a 

sequência didática proposta pelos norte-americanos e utilizamos os gráficos 

organizadores, ou seja, mapas conceituais que auxiliaram no processo de aplicação da 

metodologia. 

Essa proposta metodológica parte da ideia de organizar o trabalho pedagógico de 

uma forma que primeiro a criança observa o que o professor faz, diz e pensa ao ler um 

livro de literatura infantil, no sentido de moldar (modelar) aquilo que esperávamos que a 

criança fizesse futuramente sozinha ao realizar as atividades propostas. Depois, as 

propostas das atividades são realizadas com a turma toda, geralmente com outro livro de 

literatura, denominada de prática guiada. Em seguida, a proposta é repetir a prática 

guiada em pequenos grupos ou duplas. Por fim, a criança realizava determinada 

estratégia individualmente e este momento é denominado de prática individual que 

contempla inclusive uma breve avaliação das aprendizagens. No entanto, fazemos aqui 

uma adaptação, visto que para se chegar a prática individual, há a necessidade da 

escrita. Nesse caso, realizamos essa fase, porém em conjunto com as crianças, pois elas 

estão em processo de alfabetização e ainda não escrevem sozinhas.  

Outra adaptação necessária acontece em relação as próprias estratégias: 

conhecimento prévio, conexão, visualização, inferência, questões ao texto, sumarização 

e síntese. Consideramos as duas últimas ─ sumarização e síntese ─ como as mais 

difíceis e requerem o domínio da escrita. Assim, não realizaremos essas estratégias, 

considerando a idade e o período em que as crianças estão. 

Na atividade que apresentaremos logo a seguir, utilizamos a estratégia de 

visualização que é definida como aquela estratégia de criar imagens mentais nas nossas 

leituras, bem como perceber os sons, cheiros e sabores presentes no texto. Visualizar 

também é inferir significado. Ao visualizar não perdemos o foco no texto e isso amplia 

significamente nosso interesse pelo livro. 

Os gráficos organizadores mencionados acima, chamados também de mapas 

conceituais, são ferramentas importantes, pois permite que o professor tenha em mãos o 
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que as crianças pensaram enquanto liam, pelo menos de modo parcial, visto que se trata 

de um ato complexo de difícil registro e análise. 

 

O fazer pedagógico: a integração das propostas na sala de aula 

Tradicionalmente a escola prima mais pelo trabalho da escrita que da leitura em 

si. Nesse sentido, em sua maioria, as propostas para as crianças em processo de 

alfabetização focam o registro da escrita de modo que elas “treinem” o uso de letras e 

sílabas para aprender a escrever. A leitura acaba por ficar em segundo plano. Inverter 

essa lógica, não é tarefa simples, visto que a leitura não traz a concretude da escrita a 

não ser para o próprio leitor que se beneficia dela e isto não é mensurável. No entanto, 

temos percebido, pelas últimas pesquisas que realizamos nessa área, que trazer para o 

primeiro plano o trabalho com a leitura, contribuímos de forma significativa para o 

processo de alfabetização das crianças. Por sua vez, elas aprendem que a decodificação 

pouco as ajuda para o processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. 

Organizamos o trabalho pedagógico de modo que realizamos uma descoberta de 

texto por semana conforme o gênero discursivo eleito e/ou os assuntos relacionados aos 

projetos de sala. Feita a descoberta em determinado dia da semana, passamos em outros 

dias para a atividade descrita por Bajard (2012) como ‘retorno ao texto’, ou seja, um 

aprofundamento aos aspectos dos quais consideramos necessários destacar, geralmente 

a partir das palavras marcadas na descoberta.  

Com as estratégias o trabalho também é explorado de 2 a 3 vezes por semana. 

Desse modo, já atingimos todas as estratégias que desejávamos e é possível observar as 

crianças as realizarem durantes as atividades de leitura dada em sala de aula. Para que 

nossa proposição fique mais perceptível, analisaremos uma atividade em que foi 

possível integrar as duas propostas de trabalho realizada. 

O gênero trabalhado foi poema. E iniciamos com a ‘descoberta de texto’ do 

poema “Monstros” de Eugéne Guillevic. Abaixo, as fotos mostram como ficou o texto, 

após a realização da atividade.  
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A descoberta se inicia com as crianças em silencio tendo o primeiro contato dos 

olhos com o texto. Esse encontro é necessário e deve ser feito sempre pelo leitor. Em 

seguida, abre-se um diálogo que parte da seguinte pergunta realizada pelo mediador: do 

que trata esse texto? E as crianças passam então, a marcar aquilo que elas descobriram e 

as ajuda a revelar o sentido do texto. Por fim, a desvelamento do texto é feita pela voz 

do professor que oferece o restante da compreensão do mesmo. Terminada a descoberta 

que buscou apenas a compreensão do texto, não há qualquer outro desdobramento nesse 

momento. Isso ocorre apenas em dias subsequentes.  

No caso desse texto, é possível perceber pelas marcações que as crianças tentam 

ler as chamadas palavras pequenas como ‘os’ e ‘de’. O título também sempre vem à 

tona, visto que as crianças leitoras percebem que lá pode conter a resposta para a 

pergunta realizada (do que trata o texto?). Por fim, houve a palavra ‘púrpura’ que 

precisou ser conceituada, pois causou estranheza nelas, visto que se tratava de uma 

palavra nunca ouvida e nem vista por nenhuma criança da turma.  

A próxima etapa, ocorreu no dia seguinte, no momento em que foi solicitado as 

crianças que realizassem a estratégia de visualização, cuja capacidade é a de criar 

imagens mentais. Assim, o mediador, ao reler o texto, foi aplicando a sequência 

metodológica das estratégias de leitura. Ao moldar, retomou momentos em que a 

visualização se faz necessário para compreensão, como por exemplo, “que sentam 

contra você com os olhos fechado de ternura” e explicitou como fez sua visualização, 

dizendo e fazendo gestos para as crianças como imaginou esse trecho: um monstro 
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bonzinho sentado e olhando para você. Em seguida, nos versos subsequentes do poema, 

realizou a prática guiada, cujo objetivo é pôr a estratégia em uso com a participação das 

crianças e assim, as visualizações foram comentadas. Por fim, no momento em que se 

chega à última estrofe ─ “eles acordarão” ─ há a solicitação da prática individual, em 

que é necessário a visualização por cada criança. No quadro abaixo é possível observar 

as visualizações das crianças.  

 

Quadro 1: Estratégia de visualização do poema ‘Monstros’ 

Vão para a casa das crianças pegar 

lanche. 

Comer todos os adultos e depois as 

crianças. 

Vão viajar de avião, cair e comer tudo. Pegar os doces das crianças. 

Vai ser um monstro bravo. Vai na casa da pessoa. 

Vão na casa transformar as crianças em 

doce. 

Vão pegar a gente. 

Vai comer as crianças, o pai, o avô, a avó 

e a irmã 

Irão em outro planeta para ir para a Terra. 

O foguete vai quebrar e eles vão cair na 

Terra e atacar todo mundo. 

Vão dar presentes para as crianças. Vai transformar em chocolate e depois 

comer a gente. 

Das crianças só vai sobrar o osso e dos 

adultos também. 

 

Fonte: criação do próprio autor. 

 

Como muitas crianças ainda não dominavam a escrita, as respostas foram 

anotadas pelas estagiárias e esse registro foi entregue para cada criança para compor o 

álbum literário que cada um tem. Além disso, foram também expostos no painel da sala, 

de modo que elas pudessem ter o apoio visual por um tempo como é possível observar 

na foto abaixo. 
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Destacamos que o encontro das duas propostas são oportunidades de ampliação 

da compreensão que se dá de forma significativa durante a atividade. Além disso, há um 

rompimento das antigas práticas voltadas para o ensino da leitura pautadas apenas na 

leitura do professor com questões de interpretação de texto.  

Após essas etapas, ampliamos o trabalho solicitando a criação de um novo 

poema seguindo a estrutura dada por esse. Nesse momento, cada criança pode num 

primeiro momento realizar uma produção coletiva que serviu de modelo de como 

proceder e em seguida realizou sua própria produção que foi revista futuramente. Para 

as crianças que ainda não tinham o domínio total da escrita, foi oferecido o suporte 

necessário para que ela pudesse se concentrar na produção do seu poema.  

 

Considerações finais 

Pensar alternativas para romper com práticas equivocadas para se ensinar a ler se 

faz urgente. As propostas de ‘descoberta de texto’ e de ‘estratégias de leitura’ têm 

possibilitado vivenciar um trabalho focado na busca da compreensão do texto.  Além 

disso, propicia momentos de ensinar para as crianças pequenas do que se trata ler. 

Principalmente o de mostrar a elas que ler está muito além da decodificação. 

Atualmente é possível ver durante uma leitura que ao se depararem com uma palavra da 

qual não sabem o significado, por exemplo, as crianças pararam e questionam o que 

aquela palavra significa, ou seja, eles já perceberam que não basta decodificá-la para 

compreender o texto. É preciso mais. E nesse sentido, as propostas propiciam auxílio ao 

leitor inexperiente à medida em que os ajudam na busca da compreensão. 

Apontamos também, o encontro com obras literárias que auxiliam a criar a 

necessidade do desejo de ler. Para realização desse trabalho, há uma seleção das obras 

escolhidas para serem lidas. Procuramos evidenciar a boa literatura infantil por acreditar 

nos ganhos ético e estético que as obras oferecem. Porém, destacamos que nenhum 

gênero é ignorado quando este circula pela sala de aula, como por exemplos, os 

inúmeros bilhetes que as crianças precisam levar para casa com informações sobre o 

cotidiano escolar ou os diversos convites que aparecem. O trabalho de leitura é todo 

delas. Essa dinâmica deflagra o envolvimento das crianças durante as atividades 
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propostas e a possibilidade de posicionar-se mediante a leitura. Deixa de existir um 

trabalho focado apenas na palavra do professor. As crianças participam ativamente e 

suas vozes são consideradas, uma relação baseada no diálogo. 

E por fim, destacamos as possibilidades avaliativas de leitura que fogem as 

tradicionais avaliações, inclusive as chamadas leituras orais. Dentro da proposta 

metodológica apresentada, os gráficos organizadores oferecem um apoio avaliativo 

importante a medida que traduz as formas de pensar das crianças nos momentos de suas 

leituras. Esse material permite um acompanhamento da incorporação ou não, 

principalmente das estratégias, por parte das crianças e tornam-se ainda um rico 

material para análises posteriores.  
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Resumo:  

O presente estudo visa a interpretação de projeções em forma de rabiscos, registrados 

por crianças na faixa etária de 3 a 4 anos, utilizando ambiente escolar controlado. Tem 

como objetivo mostrar que a leitura das garatujas é possível como instrumento de 

análise psicológica, do desenvolvimento e dos afetos, demonstrando que a inabilidade 

motora nessa faixa etária não impede a interpretação. Juntamente com a abordagem 

psicanalítica foram utilizados os significados dos rabiscos de Wartegg Biedma. Foram 

importantes também o olhar da psicanálise aplicada, tomando como base a teoria de 

Winnicott. Esta investigação procurou os pontos confluentes sobre os mecanismos da 

projeção, em outros cientistas citados. A Pesquisa foi realizada em uma escola pública 

na cidade de Monte Carmelo, M.G. Este tema irá contribuir para material de estudo de 

profissionais da saúde e educação, por tratar e perceber o desenvolvimento emocional 

infantil em seus conflitos. A questão problemática da pesquisa envolveu estudo 

aprofundado sobre as teorias dos cientistas citados e foi constatado que: existe um 

equilíbrio dos “objetos” e movimentos com relação criativa entre todas as proporções e 

deste modo é possível ler as garatujas das crianças, como indicador de afetos 

inconscientes.  

 

Palavras-chave: Infância; psicanálise; projeção. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho não pretende criar um critério de análise como medida, porém 

vale-se de técnicas já pesquisadas por cientistas, que estudaram a relação do movimento 

com o psiquismo, do estímulo com a sensação e o significado simbólico destes no 

desenho com rabiscos. Diante destes instrumentos, é possível analisar as garatujas das 

crianças, a fim de verificar o seu desenvolvimento emocional, comparando os traços 

com o estado atual em que se encontra. Isso levará à validade da interpretação e, ainda, 
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a verificar os resultados divergentes ou convergentes de acordo com as informações 

colhidas em anamnese com os pais e entrevistas com os professores. 

A base das interpretações foi construída com foco na abordagem psicanalítica, 

recorrendo às teorias do desenvolvimento em Winnicott (1975) e à contribuição de 

diversos autores contemporâneos envolvidos com o estudo dos desenhos. Buscou 

elucidar a interpretação dos afetos, com a pretensão de mostrar que é possível entendê-

los pelos rabiscos, compreendendo que são formas e estruturas de projeção, portanto, 

símbolos ou signos. 

Os desenhos das crianças se referem à faixa etária dos 3 a 4 anos, fase fálica do 

desenvolvimento, assim como postulou Freud (1996). As observações investigam as 

direções e disposições dos afetos. Isto não se trata de simples manipulação de um 

instrumento, porque os movimentos estão carregados de projeções das crianças neste 

período, o que também tem a ver com o modo em que os afetos estão sendo 

administrados.  

O grafismo é o meio pelo qual a criança manifesta sua expressão e visão do 

mundo, O exercício de uma atividade imaginária, que se relaciona a um processo 

dinâmico, em que a criança procura representar o que conhece e compreende. Pelo fato 

de o desenho infantil ser um meio de compreensão da realidade, é um valioso 

instrumento para a construção de conhecimentos, mostra um produto resultante da 

imaginação e atividade criadora da criança. 

Por isto, pretende-se através deste trabalho, fazer uma reflexão teórica acerca da 

importância do desenho infantil como porta-voz do universo das crianças, espaço em 

que representam o que pensam, sentem e querem dizer, desconstruindo a ideia de que a 

criança é um ser passivo, ou um adulto em miniatura, que tem como objetivo de vida 

apenas preparar-se para a vida adulta, pois “a criança não sabe menos, sabe outra coisa” 

(COHN, 2005, p.35). 

Portanto, cabe ao pesquisador estar aberto à escuta sensível da criança, 

oportunizando caminhos para que a criança se expresse e produza discursos, sejam eles: 

orais, sejam visuais, sobre si mesma, o outro e os eventos, de forma que possa existir a 

partir de seu próprio discurso, de sua maneira própria de ver e de pensar em seu 

contexto sociocultural. 
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DESENVOLVIMENTO 

Neste artigo reuniremos conexões entre o desenho infantil e a pesquisa com 

crianças. No recorte desta paisagem tão complexa, buscamos evidenciar o desenho 

infantil não somente como um recurso metodológico de acesso à fala da criança, mas 

como elemento motriz de desenvolvimento e da constituição de si, devendo ser 

estimulado e preservado como elemento de expressão valioso e singular, 

 

[...] porque o desenho é para criança uma linguagem como o gesto e a fala. A 

criança desenha para falar e poder registrar sua fala. Para escrever. O desenho 

é sua primeira escrita. Para deixar sua marca, antes de aprender a escrever, a 

criança se serve do desenho. A criança desenha para falar de seus medos, 

suas descobertas, suas alegrias e tristezas. (MOREIRA, 2009, p. 20). 

 

Do trabalho de Biedma (1966) foram utilizados o significado gráfico dos 

movimentos, com pontos, linhas e curvas, sendo que surgem espontaneamente no 

desenho dos rabiscos colhidos, servindo-se do estímulo com um convite: Vamos 

desenhar? – e deixar a criança livre para produzir e nomear os desenhos. A sequência 

das produções obedeceu a um critério de ordem, de acordo com a data do primeiro 

registro.  

É curioso saber como cientistas preocupados com o sujeito, descobriram 

métodos de investigação e análise da personalidade. Entre eles, Biedma (1966) escolheu 

os temas iniciais, segundo o poder da sugestão específica de cada um deles. Confere um 

valor de arquétipo ao tema inicial. Isto lhe serve de critério para a interpretação das 

atitudes condicionadas pela evolução ou estrutura da personalidade. Verifica assim, a 

correlação destes motivos elementares, seu sentido e conteúdo simbólico expressivo, 

com escrituras pictográficas babilônicas, chinesas e semíticas primitivas.  

Não existiu a preocupação com as formas, somente foi observada a direção dos 

traços. Na nomeação do desenho, quando a criança não está interessada em associar o 

traço à forma, percebe-se um significado pelo movimento. São esquemas com funções. 

Por exemplo: a oval preenchida pode ser uma barriga cheia de comida, se assim ela a 

nomear. O espaço ocupado e o espaço preservado pelos registros também foram 
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interpretados, considerando que a idade da criança determina algumas noções espaciais 

e psicométricas. Não foram levados em conta estas limitações. 

Os movimentos sem forma estão carregados de emoção e afetos, considerando 

cada linha uma pulsão. O papel, o espaço onde a pulsão é representada, vai significar o 

corpo simbólico. A força da pressão ou a delicadeza e a direção dos traços indicará a 

intensidade dos movimentos do corpo, assim a criança consegue realizar os movimentos 

e pode escolher livremente como ou quando os quer utilizar. As interpretações 

procuram observar os traços que são dominantes e com ênfase, esclarecendo que 

dominantes são aqueles que se repetem e com ênfase, aqueles com maior pressão, força 

ou ida e volta com o giz. 

A idade da criança acima de 3 anos e abaixo de 4 anos foi escolhida devido à 

prontidão para executar diversos movimentos no traçado. Estar pronta para executar um 

traço, não quer dizer que ele irá aparecer. Assim como não estar pronta, deixaria 

algumas formas de fora da análise. O mais importante é como utiliza os traços que 

elege. Por exemplo: um vai e vem pode ser um investimento de energia afetiva, além da 

interpretação de agressividade. E ovais um investimento agressivo, dependendo do 

contexto. 

Nas questões do aproveitamento do espaço, foi considerada a distribuição dos 

registros. É o conjunto que manda: as linhas com as falas e como se relacionam, como 

se utilizam as linhas ou formas, pois a criança de 3 a 4 anos está apreendendo o mundo 

espacial. Apesar de já ter grande flexibilidade com a mão e braço, existem formas, 

como o quadrado, que ela ainda não descobriu, mas já busca a coordenação com o 

espaço existente, percebendo o meio ou o que está fora dela. A criança que correlaciona 

as coisas com o espaço pode estar madura para outras aprendizagens, como aprender as 

letras, a ler e ainda se inter-relacionar. 

 

Esquema dos movimentos com seus significados 

Vai e vem: o mais primitivo dos traços, sendo um dos primeiros que a criança 

consegue produzir, e que também entendemos como um investimento, neste caso não 

gostar de ficar parado. É um traço cheio de energia. 
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A criança zangada rabisca com energia. A angustiada borra com traços negros os 

desenhos que acabou de fazer. Tais regressões podem produzir-se tanto de um desenho 

para outro como dentro do mesmo desenho, com um personagem – geralmente um 

irmãozinho ou a irmãzinha cuja existência não é aceita _ recebendo um grafismo mais 

rudimentar (MIREDIEU, 1974). 

Linhas retas: indicam o corte, a separação, quando cruzadas, ou em x indicam 

oposição e paralelas é rigidez, por serem retilíneas e articuladas. Verificar a direção: se 

para o alto indicam firmeza e ordem. Retas e separadas indicam desarticulação e 

desacordo recíproco (BIEDMA, 1966, pág.10). 

 

 

 

Longitudinal e transversal (linhas soltas): Que correm em direções opostas, 

sugerem impressão de movimento para o alto, tolhida por uma resistência de sentido 

contrário: caráter rígido, forte e virilmente ativo. (BIEDMA, 1966, Pág.11) 

Quando a criança começa a repetir os mesmos movimentos, é porque conseguiu 

a representação visual deles. Raquel Alves chama este movimento de longitudinal 

(ALVES, 1983). 
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Círculos e ovais: é o traço mais afetivo, e com certa angústia quando isolados. 

Esta angústia indica o sofrimento com as relações. É como se usasse a defesa de se 

proteger isolando os afetos na figura fechada. Mas se estiver com outros movimentos é 

bom. 

 

 

 

É possível encontrar na literatura científica referências que destacam o elemento 

gráfico circular, como representativo do corpo materno e das primeiras concepções 

sobre o próprio corpo e sua interioridade, além da noção de continente e contido, o que 

aponta para a importância de tal representação no processo de individuação da criança 

(DOLTO, 1984). 

Colore toda a folha:  Não deixa nenhum espaço formando um colorido 

compacto, com o giz a criança colore toda a folha. O mesmo significado da massinha 

que ela apenas mistura e faz uma bola: busca de autonomia (AFFONSO, 2012) 

 

Fator Dimensão 

Superfície grande: Faz um único desenho em toda a folha: imaginação. 

Expansividade, energia, impulso vital. (BIEDMA, 1966, pág.37). 
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Superfície Pequena: Falta de confiança em si, prudência, paciência (BIEDMA, 

1966, pág.37). 

 

A partir dos 4 anos, a criança consegue desenhar as formas: 

Triângulos e quadrados: são as formas da concentração e foco, e são também 

ângulos, portanto tem pontas e estas são a agressividade, mas o quadrado é fechado e 

símbolo de domínio e controle, uma forma da personalidade pouco expansiva, porém as 

características são de organização. (BIEDMA, 1966, pág.58/59). 

 

 

 

Centrífuga:  sensibilidade com empatia e dependência no sentido de sentir 

dificuldade de separação. 

 

 

 

Espirais:  Em Decoubert (2004): Demonstram sentimento de posse com expressão de 

domínio particular. Pode surgir quando a criança sente seu espaço ameaçado. 

 

Referencial Teórico 

A anamnese 
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Segundo Dolto (1984), a anamnese é que vai contar como foi vivida a fase oral e 

anal da criança que está no estágio da atuação muscular global, em que alterna 

momentos de concentração e já tenta alguma organização dos brinquedos com 

explosões motoras. É a fase da autonomia, do controle dos esfíncteres, e isso tem a ver 

tanto com as relações e fantasias anais descritas pela psicanálise, quanto pelas 

atividades musculares ligadas à autonomia dentro das relações sociais de princípio da 

vida. O início da socialização é processado nesse período. Verificamos a imitação, os 

“nãos”, os “porquês”, o desempenho das tarefas e funções sociais que inclusive 

começam a ser vivenciados em um nível transicional (WINNICOTT, 1975, pág.23) 

Importante também é a história de vida dos pais, que lateralmente interfere no 

desenvolvimento emocional da criança. São as imagos parentais que ela projeta nas 

produções. 

Afeto 

O afeto será como um momento em que o sujeito representa uma situação de 

acordo com a sua constituição psíquica, porém não são descargas energéticas. 

Considerando a opinião de Winnicott (1975) do desenvolvimento inato do indivíduo, 

sendo possível o amadurecimento natural favorecido no ambiente bom, ele retrata uma 

memória inconsciente. Se os cuidados maternos forem suficientemente bons, o bebê 

desenvolve suas potencialidades inatas para se integrar no tempo e no espaço, para 

alojar a psique no corpo e para construir um contato com a realidade estabelecendo-se 

uma continuidade de ser. 

O afeto é uma comunicação que independe da linguagem. Reflete o material 

psíquico que pode ser expresso em movimentos, como exemplo os desenhos que são 

movimentos em busca de formas pelos rabiscos. Cada linha ou traço registrado são 

representações afetivas, de acordo com as direções é que se encontra o equilíbrio e 

significados, assim também as omissões ou ausências de traços também são 

manifestações afetivas. 

Os afetos se comunicam com as imagos parentais, pelo cheiro, contato, sons e o 

bebê confunde os seus com os da mãe. Na expressão simbólica eles surgem 

amalgamados. O intérprete vai diferenciar pelo sentido, uma oval que chamamos de 

traço mais carregado de afetos ou traço da sensibilidade, da busca pelo vínculo equivale 
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dizer que o sujeito vive isso e ao mesmo tempo é uma necessidade dele. Não 

descrevemos a forma, mas procuramos as funções e nessas o sentido. 

O afeto está mais relacionado às características do traço, por exemplo: a oval 

que predomina nos traços corresponde a um afeto, sugerindo as sintonias na relação 

com o outro ou com a mãe. A oval tem a ver com um desejo de ternura, de ser cuidado, 

amado, protegido e de não abandonar o conforto primário do bebê de ser cuidado. 

O vai e vem que simboliza o traço do investimento, espelha a função de 

realidade, como respirar, evacuar, comer, ligados ao corpo e que podem significar 

também raiva, a ambivalência, o ódio mais refinado. 

 

Ludoterapia não é só brincar  

Durante a hora lúdica, no setting ou em qualquer ambiente, as crianças podem 

atuar projetando no papel ou em seu relacionamento com os brinquedos e também com 

o terapeuta, seus conflitos. 

O desenho da criança de 3 a 4 anos não são somente rabiscos, podem ser lidos e 

servir como instrumento de análise psicológica. O brincar também pode e os momentos 

não são separados, ela desenha enquanto brinca e vice-versa.  

Acontece de repetir o pensamento, a experiência presente no momento do 

desenho. Digamos que ela acabou de fantasiar uma “lutinha”, com certeza em seu 

desenho vai representar a luta.  

A ação no brincar inclui os desenhos e permite que o mundo real tranquilize o 

ego quanto aos objetos internos que são temíveis.  

As expressões são simbólicas e toda uma atmosfera é criada a fim de facilitar as 

representações no setting, por isso utilizamos o chão com tapetes e pouquíssimos 

estímulos visuais. É a psicanálise que tem condições de alcançar extratos mais 

profundos das fantasias inconscientes. 

É preciso entender os símbolos, os gestos, os movimentos possuem uma 

linguagem no brincar, o que inclui como ela organiza seus brinquedos, ela cria? Mas o 

que é criatividade para ela? 
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As questões levantadas são passíveis de análise e intervenções, utilizando os 

recursos da Psicanálise como apoio. Estudos com casos também norteiam as 

interpretações, conforme apresentados neste artigo. 

 

Metodologia e análise  

Essa pesquisa foi realizada em uma escola no município de Monte Carmelo, no 

estado de Minas Gerais, no período de um ano. O local proporcionou confiança e 

deixou as crianças livres, porque era conhecido delas, sendo que o novo pertencia ao 

convite de: “Vamos desenhar?” Sem pretensões de ensinar ou conduzir, mas 

favorecendo o seu gesto espontâneo, e assim foi entendido. As crianças conseguiram 

realizar o convite, algumas aproveitaram bastante o momento, outras resistiram no 

início e mais tarde resolveram participar. O meio interferiu nessa decisão, tanto com os 

incentivos das voluntárias, como nos momentos em que assistiram o colega produzindo 

e despertaram o interesse para produzir também. 

As instruções sobre como realizar o trabalho foram seguidas pelo convite e pelo 

oferecimento da folha com as canetas no chão. A atmosfera do ambiente foi o suficiente 

para que entendessem a proposta. Iniciavam no momento que se sentiam prontas para 

executar, em alguns momentos paravam e pensavam ou conversavam conosco, 

retornando em seguida para dar continuidade ao seu projeto. O tempo disponível era de 

dez minutos por encontro e era individual, porém houve dilatação em alguns casos, 

outros utilizaram menos da metade desse tempo. 

Nesta pesquisa foram realizadas: pesquisa documental, bibliográfica, observação 

de campo, anamnese com os pais, entrevista com professores e educador infantil. 

 

Organograma 

Grupo A - Crianças selecionadas 

Grupo B -  Material coletado – Desenhos 

Grupo C -  Pesquisas  

Grupo D -  Entrevistas 
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Técnica do Grupo A: As crianças foram selecionadas mediante a população da 

escola e a idade, sendo que existe somente uma sala com esta faixa etária, assim todos 

estarão participando. Total:15 crianças. 

Técnica do Grupo B: Será coletado um desenho de cada criança por semana, 

em dias e horários fixos. O ambiente será mudado dependendo da evolução da pesquisa. 

Sempre será a voluntária da pesquisa que solicita os desenhos e recolhe. 

Técnica do Grupo C: As pesquisas foram baseadas em referencial teórico, 

citado neste artigo. 

Técnica do Grupo D: As entrevistas com os pais foram solicitadas pela escola e 

acompanhadas pela Psicanalista que organizou as questões a serem respondidas. A 

entrevista com a professora regente foi respondida através de relatório. 

 

CONCLUSÃO 

Após a coleta de dados verificou-se que é possível analisar os desenhos com 

rabiscos, porque estão carregados de características da personalidade. Não existem 

desenhos semelhantes comparando os sujeitos, e o todo,  mesmo que pertençam a 

mesma faixa etária. Os relatórios de entrevistas e anamneses complementaram as 

leituras dos desenhos, com a finalidade de apurar a veracidade das interpretações. 

Constatamos que os traços forneceram dados suficientes para compreender a estrutura 

emocional e o desenvolvimento das crianças, sendo eficientes mesmo que o desenhista 

ainda não esteja com a motricidade pronta. 

Questões ambientais influenciaram na produção, foram consideradas durante o 

processo e analisadas de acordo com o contexto em que surgiram. Durante o processo 

percebeu-se que os desenhos têm traços pessoais, pois ao misturá-los aleatóriamente, 

conseguia-se identificar o autor de determinado traço.    Mesmo que os registros tenham 

sofrido nuances, houve um movimento que é particular e próprio do sujeito, como a 

caligrafia por exemplo. Conforme cita Winnicott (1960) o somatório das experiências 

motoras contribui para a capacidade do indivíduo de começar a existir e através da 

identificação primária, rejeitar a casca e tornar-se o núcleo. Os registros tiveram uma 

organização que possibilitou a leitura, que se pode chamar de “identidade”. Por 

exemplo: utilizando-se de linhas incontroláveis, ou movimentos longitudinais e 
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circulares, repetidos e controlados. O inicio é o primeiro em importância, pois descreve 

a primeira emoção ou afeto disponível e em seguida, o caminho percorrido até o último 

traço.  

Pudemos captar, em sua essência, a maneira ou estilo do desenhista, justificando 

que todo indivíduo possui um estilo, que identifica suas características psicológicas. Os 

movimentos estão ligados aos pensamentos e aos afetos, porém não ocorreu 

preocupação com formas. Estas estão associadas às fantasias, uma oval pode ser uma 

barriga, um traço pode ser uma cenoura, conforme dizia Toquinho na música Aquarela: 

“ Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil 

fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover 

com dois riscos tenho um guarda-chuva....” 

A criança nomeia espontaneamente e aquilo que está mais recente em sua 

memória é que vai dar significado aos objetos. No momento em que ela está produzindo 

um desenho e o seu afeto está ligado à mãe, à familia, o seu traço ganhará este nome . A  

forma pode ser a mais afetiva como a oval, a mais agressiva e de investimento como o 

vai e vem ou a da ansiedade de separação como a figura fundo, ou a mais invasiva como 

a centrífuga. O momento do desenho traz oportunidades: as crianças chegam cheias de 

ideias, que terão um lugar a ser depositadas, expressadas, projetadas e demonstram 

desejo ao criar.  

A criança tende a dar significado às linhas, muitas vezes espontaneamente. 

Percebemos que aquelas que nomeiam sua produção, estão prontas para a representação 

simbólica, devido à espontaneidade e aquela que não coloca nenhum sentido, sofre com 

regressões e comprometimentos em seu desenvolvimento. Fato que pertence a outros 

estudos e não convém tentar explicar os motivos neste trabalho. 

Os sentimentos expressos ao desenhar foram levados em consideração quando 

comparamos o significado do traço com a emoção, por exemplo: o vai e vem em um 

momento de investir energia, a figura fundo quando fala dos pais,  a oval quando surge 

o sentimento de carência afetiva e assim com os demais traços. As interrupções, ou 

tempo de reação, para fazer outra coisa, indicados pelo comando: “parar a atividade”, 

indica o momento em que o pensamento se volta em outra direção ou em que a energia 

investida naquele traço se esvai. Ela não se esgotou, mas dissipou, porque para cada 
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atividade existe uma quantidade de energia disponível. É importante identificar  em 

cada indivíduo, como acontece este desprendimento. Assim vamos associar com a força 

da estrutura egoica, entender o quanto o ego sustenta de atenção em determinados 

afetos. Por isso é importante observar também as passagens de um desenho para outro e 

se neste momento a criança se mostrou cansada ou motivada. Isto verifica-se pela 

sequência de movimentos. 

Quando a criança inventa histórias para os desenhos, está expressando prazer. A 

mesma coisa acontece quando ela muda de direção e traços. Mostra a sua criatividade,  

junto a sua autonomia e individualidade. Pela narrativa a criança demonstra o “ser”. É o 

seu contato com a realidade utilizando a fantasia. Winnicott (1958) chama isso de 

espaço potencial. Os pontos de ênfase foram atribuídos à frequência dos traços. Tanto 

aqueles que se repetem no decorrer da pesquisa, como a inconstância. Os dois casos são 

importantes. Cada fator que aparece é tomado como contribuição à constituição do 

resultado final e as leituras vão se fundamentar uma em outra teoria, uma lança luz à 

outra,  para reforçar as hipóteses, que vão se ampliando, tomando corpo e consistência, 

até fazer sentido como conclusão do estudo diagnóstico.   

Acreditamos que seja suficiente o gesto espontâneo da criança para a produção e 

interpretação e os resultados com a pesquisa foram conclusivos nesse sentido. 

Aproveitando os pensamentos de Winnicott (1958) sobre o gesto espontâneo: “[...] ele 

foi capaz de evitar a criação de categorias rígidas destituídas do sabor da experiência 

vivida. Ele chamou nossa atenção para o fluxo no qual a vida se desenvolve e é 

experienciada. sugerindo sempre que vida é movimento.” 

Buscou-se neste trabalho, um novo olhar sobre a infância, ou melhor, 

reconheceu-se que há muitas infâncias e muitas crianças e que é preciso ouvi-las e 

percebê-las como seres ativos, mesmo que sua motricidade esteja em construção, ou em 

desenvolvimento. Considerando que o indivíduo não está pronto: “O homem faz-se, ele 

não está pronto, logo de início ele se constrói escolhendo a sua moral...” (SARTRE, 

1978). Essa é a grande contribuição que a pesquisa encontrou e apoiada pelos autores e 

autoras deixam, entre outros apontamentos para quem pretende mergulhar nesse 

assunto. 
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Resumo 
A infância tem sido objeto de estudo no Brasil, especialmente nas últimas décadas, o 

que levou a um avanço no âmbito do conhecimento científico e ainda na garantia de 

direitos das crianças. Em meio a esses estudos, o brincar e a educação nas instituições 

escolares têm despertado debates e reflexões sobre as políticas que regulamentam a 

escolarização das crianças. Este artigo que é fruto de uma pesquisa de mestrado que 

preocupa-se em sinalizar as vivências das crianças relacionadas à infância, ao lúdico e 

ao brincar, caracterizando as brincadeiras, os brinquedos, as relações e interações nos 

espaços privilegiados para o brincar, e as manifestações através das múltiplas 

linguagens que as crianças expressam no cotidiano escolar. Busca-se também 

compreender como os professores organizam o cotidiano escolar, como os espaços e 

tempos são estruturados na rotina e, por fim, como as crianças têm se colocado diante 

deste contexto em um Colégio de Aplicação. Elencamos elementos teóricos que se 

articulam com o protagonismo das crianças, em diálogo com as políticas públicas para 

infância e práticas pedagógicas. 

 

Palavras-chave: Lúdico; Infância; Cotidiano escolar. 

 

A importância do brincar na infância é algo que defendemos ao longo deste 

trabalho. Além disso, nos preocupamos também com o tempo e com o espaço destinado 

ao brincar na escola. Nesse sentido, buscamos neste artigo resgatar as vivências do 

brincar, registradas no cotidiano escolar, por meio de observações realizadas na Escola 

de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, em uma turma de 2º 

período da Educação Infantil e em uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental, nos 

anos de 2016 e 2017. 

Por intermédio do brincar é possível configurar um mundo de oportunidades, de 

interações com o outro, com os espaços, com os objetos e com a cultura lúdica. Neste 
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contexto vão se estabelecendo, e se descortinando, possibilidades para que a criança 

possa atribuir significados para o mundo em que vive e assim se constitui como sujeito 

que pensa, sente, age, fala, etc. 

Diante disso, buscamos identificar no cotidiano escolar, tanto na Educação 

Infantil quanto no Ensino Fundamental, experiências do brincar das crianças nos 

diferentes espaços da instituição. E, a partir deste olhar, procuramos registrar as várias 

expressões e manifestações lúdicas das crianças. 

Em busca de compreendermos o contexto de vivências dos grupos de uma forma 

holística, optamos pela abordagem qualitativa. A escolha por esse tipo de abordagem se 

justifica pela necessidade de apreender o cotidiano das instituições de ensino, por meio 

de uma aproximação com os sujeitos que lá estão. Nesta forma de estudo, há uma 

tentativa de captar a perspectiva dos participantes, ou seja, como eles percebem as 

questões que estão sendo postas. 

Desta forma, para além do estudo do cotidiano escolar, foi realizada uma revisão 

bibliográfica sobre a temática, em que nos atentamos às possibilidades do que as 

crianças estão a nos dizer e ainda às concepções que fundamentam a prática pedagógica 

das professoras. 

Ao mergulharmos no cotidiano escolar do 2º período da Educação Infantil e do 

1º ano do Ensino Fundamental nos deparamos com diferentes tipos de jogos e 

brincadeiras inseridos tanto no contexto da sala de aula, quanto nos demais espaços da 

instituição, no pátio, no tanque de areia, no espaço cultural (apenas na Educação 

Infantil) e, especialmente, na Brinquedoteca.  

No 2º período da Educação Infantil, observamos que estão presentes diferentes 

tipos de jogos e brincadeiras no dia a dia das crianças na escola. A rotina do grupo é 

organizada de modo que no início do horário as crianças são acolhidas por um ambiente 

em que sempre estão dispostos sobre as mesas objetos que propiciam a ação lúdica. 

Esses objetos e o tempo garantido para manipulação pelas crianças variavam de acordo 

com o planejamento da professora. Em alguns dias, a professora disponibilizava 

diferentes jogos, em outros oferecia massinha de modelar, brinquedos, ou ainda 

organizava diferentes grupos para contemplar as necessidades das crianças do grupo, 

conforme podemos observar na nota de campo a seguir: 
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A professora havia organizado as mesas em grupos e disposto várias 

massinhas e objetos para incrementar a brincadeira (palitos, carimbos de 

letras, e alguns brinquedos). À medida que as crianças iam chegando, elas se 

sentavam e já começavam a brincadeira. Um grupo brincava de “fazer letras” 

com os carimbos, eles diziam o nome das letras e ainda o nome dos colegas 

que iniciassem com as letras. O aluno I. brincava de montar quebra-cabeças e 

um jogo de encaixe ao lado da monitora. Nesse momento livre, algumas 

meninas observavam e contavam os números dispostos na parede da sala. Na 

sequência iniciaram uma brincadeira simbólica em que elas imitavam 

gatinhos, notando que eu as observava. A. me convidou para participar da 

brincadeira dizendo: Vem tia brincar com a gente. Leva os gatinhos para 

passear!  

(Nota de campo 04 – 2º período da Educação Infantil. - 21/09/2016) 

 

Diante do registro anterior percebemos que em um mesmo espaço, o momento 

livre de brincadeira possibilitou diferentes formas de interação entre as crianças e ainda 

a manifestação de diferentes funções lúdicas. Algumas crianças brincavam de faz-de-

conta a partir da manipulação da massinha de modelar e dos brinquedos, outras 

preferiam jogos de encaixe e outras criavam uma situação lúdica.  

 

A inclusão do jogo infantil nas propostas pedagógicas remete-nos para a 

necessidade de seus estudos nos tempos atuais. A importância dessa 

modalidade de brincadeira justifica-se pela aquisição do símbolo. É alterando 

o significado de objetos, de situações, é criando novos significados que se 

desenvolve a função simbólica, o elemento que garante a racionalidade ao ser 

humano (KISHIMOTO, 1999, p. 39). 
 

Para além das contribuições citadas acima, a garantia do espaço e tempo para o 

desenvolvimento do jogo infantil também propiciou ricos momentos de interação entre 

as crianças, especialmente para as crianças com deficiência. Na brincadeira elas se 

envolviam, tendo a oportunidade de participar ativamente das propostas. Apesar da 

dificuldade em se relacionar e expressar-se através do discurso oral, o aluno I, 

diagnosticado com autismo, superou em muitos momentos estas dificuldades, 

interagindo com o grupo.  Nesse sentido, as brincadeiras são práticas democráticas de 

igualdade sem negar as diferenças.  

 

Cheguei à sala de aula as 13h00min. As crianças estavam brincando com 

massinhas e brinquedos de cozinha. Logo um grupo de crianças me convidou 

para participar da brincadeira de faz-de-conta. 
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A.B.: Tia, você vai ser a filha mais velha! Estamos preparando uma festa 

de aniversário para M.C. e o D. 

H.: Eu vou fazer o doce! 

A.L.: Vou fazer o bolo! 

I.N.: E eu o suco então! 

Logo, todas as crianças da turma decidiram fazer algo para a festa. O aluno 

I percebendo o movimento pegou uma massinha e fez um doce. As crianças 

comemoraram muito sua participação na brincadeira e pediram para ele 

fazer mais. I. mostrava-se muito empolgado com a brincadeira. 

I.: Bolo!! (Batia palmas) 

A.B.: Faltam as velas! 

M.(monitora M.C.): Você vai fazer o número 11 ou colocar 11 velas? 

A.B.: Vou colocar 11 velas! 

A aluna M.C. sorria muito demonstrando adorar a participação na 

brincadeira. Quando tudo ficou pronto, cantamos parabéns. As crianças se 

divertiram bastante. 

Prof.: Ah, eu não fui convidada para a festa! 

Crianças: Vem tia V.! A M.C. quer te convidar! 

Prof.: Oba! Agora estou muito feliz! Queria muito participar dessa festa! 

As crianças sorriram com o comentário da professora. 

                                             (Nota de campo 18 – 2º período da Educação 

Infantil – 22/02/2017) 

 

O brincar infantil não determina as diferenças. Pelo contrário, ele cria uma ponte 

para inclusão e convida cada um para fazer parte do processo. Como se vê nas 

fotografias acima, a temática do “aniversário” propiciou uma brincadeira coletiva na 

qual as crianças representaram elementos, desenvolvendo a atividade criadora e ainda 

utilizando uma dimensão simbólica e cultural. A interação nesse momento de 

brincadeira se configurou em um rico momento de aprendizagem. 

No 1º ano do Ensino Fundamental vivenciamos, juntamente com o grupo, 

diferentes tipos de jogos e brincadeiras no contexto da sala de aula. No entanto, a 

brincadeira de faz-de-conta
1
 estava presente diariamente nas interações entre as 

crianças, independente do uso de brinquedos. Em uma nota de campo, nos chamou a 

atenção a atitude das crianças diante de uma proposta da professora: 

 

Ao concluírem a atividade, a professora pediu para as crianças sentarem na 

roda com os estojos. As crianças começaram a brincar com as tesouras, 

girando-as no chão com os dedos. A professora percebeu o movimento das 

crianças e disse: 

                                                           
1
 Kishimoto (1999) afirma que este tipo de jogo recebe várias denominações: jogo imaginativo jogo de 

faz-de-conta, jogo de papéis ou jogo sócio dramático. Optamos por utilizar ambos os termos citados como 

sinônimos que expressam a brincadeira com ênfase na “simulação” ou faz-de-conta. 
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Pessoal, vi que vocês estão gostando de brincar com as tesouras, então 

vamos deixar um tempo para que vocês possam continuar a brincadeira. 

                                             A. L.: Eba!  

As crianças continuaram brincando animadas. (Nota de campo 10 – 1º ano 

do Ensino Fundamental – 03/08/2017) 

 

Kishimoto (1999, p. 59) afirma que “o jogo simbólico implica a representação 

de um objeto por outro, a atribuição de novos significados a vários objetos”. Assim, 

como se vê na nota de campo citada acima, as crianças vão além das propostas, criando 

novas representações e atribuindo-lhes diferentes significados. Em outros momentos, 

observamos que as crianças brincavam com os lápis de colorir, com os estojos, dentre 

outros materiais. Diante disso, nos propusemos a refletir sobre o que essas expressões 

das crianças estavam querendo nos dizer, o que não é uma tarefa fácil, pois ouvir o que 

as crianças estão dizendo vai muito além do que o que elas expressam na linguagem 

verbal. O que nos parecia evidente era que apesar de estarem no 1º ano do Ensino 

Fundamental, o brincar continuava sendo uma atividade fundamental. No entanto, para 

que as crianças desenvolvam a capacidade imaginativa na brincadeira, é fundamental 

que o professor permita que isso aconteça, garantido espaço e tempo. Nesse sentido, nos 

chamou a atenção a atitude da professora em relação ao brincar que, apesar de ter um 

objetivo traçado no plano de aula ao convidar as crianças para a roda com os estojos, 

conseguiu readaptar o planejamento de modo que contemplasse o movimento das 

crianças naquele momento.    

A rotina do 1º ano se estrutura de forma diferente da Educação Infantil. Porém, o 

planejamento da professora era organizado de maneira a contemplar o brincar 

diariamente. Este momento geralmente acontecia entre as atividades. É relevante 

destacar que o brincar entre as atividades não era tratado apenas como uma atividade de 

descanso, após o dever cumprido, mas sim, uma atividade planejada, valorizada, em que 

a professora acompanhava e ainda oferecia elementos para potencializar a brincadeira, 

reconhecendo sua importância.  

 

No tapete, a professora dispôs jogos de blocos lógicos, quebra-cabeças, 

jogos de memória, tangram e alguns gibis. Ao terminarem, as crianças foram 

se sentando no tapete. O aluno R pegou o quebra-cabeças e disse: R.: 

Alguém vai ter que me ajudar! 
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Logo, P. se dirigiu até o colega para ajudá-lo a montar. H. montava os 

blocos lógicos. A.L. veio até mim e disse: Tia, você me ajuda a montar o 

quebra-cabeça? Concordei em auxiliá-la. À medida que iam concluindo a 

atividade, as crianças foram se agrupando para brincar.  

Apenas uma criança pegou o gibi para ler. Quatro meninos brincavam de 

construir com blocos lógicos dizendo: Eu vou construir e morar numa 

jaula. A professora sentou-se próxima ao grupo que brincava e disse: Olha 

que legal! Podemos fazer várias construções. As crianças sorriram e foram 

sugerindo várias ideias para construir. M. sugeriu: Vamos fazer uma casa 

mágica! O grupo concordou e brincaram durante um tempo bastante 

concentrados. 

No outro grupo, A.L. disse: Vou colocar todas as peças iguais juntas. 

Durante a brincadeira livre, a aluna explorava o agrupamento de figuras 

geométricas.  

(Nota de campo 02 – 1º ano do Ensino Fundamental – 05/04/2017) 
 

Neste trecho, podemos perceber as manifestações de diferentes tipos de 

brincadeira. A partir dos objetos oferecidos, as crianças logo começaram a criar, 

utilizando a imaginação e, ao mesmo tempo, exploraram noções e conceitos, como, por 

exemplo, o agrupamento de figuras, o trabalho em grupo, dentre outros. Kishimoto 

(1999, p.37) discorre que: 

 

Se a criança está diferenciando cores, ao manipular livre e prazerosamente 

um quebra-cabeça disponível na sala de aula, a função educativa e a lúdica 

estão presentes. No entanto, se a criança prefere empilhar peças do quebra-

cabeça, fazendo de conta que está construindo um castelo, certamente estão 

contemplados o lúdico, a situação imaginária, a habilidade para a construção 

do castelo, a criatividade na disposição das cartas, mas não se garante a 

diferenciação das cores. Essa é a especificidade do brinquedo educativo. 

Apesar da riqueza de situações de aprendizagens que propicia, nunca se tem a 

certeza de que a construção do conhecimento efetuado pela criança será 

exatamente a mesma desejada pelo professor.  
 

 

A brincadeira presente no contexto da sala de aula não é algo tão comum. 

Garantir espaços e tempo para o brincar exige planejamento e, ainda, sensibilidade e 

respeito ao tempo da infância. Martins, Abrantes, Facci (2016, p.135) afirmam que a 

“intervenção do professor pode ser a de incrementar com materiais, recursos, 

conhecimentos a respeito dessas atividades laborais, compartilhando com as crianças, 

brincando junto, instigando o enredo, levantando hipóteses de direcionamento das ações 

e operações”. Dessa forma, entendemos que além de permitir que a brincadeira 

aconteça, o professor assume um papel socializador fundamental ao brincar com as 

crianças.  
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Nesse sentido, selecionamos um trecho das notas de campo realizadas no 2º 

período da Educação Infantil em que a brincadeira aparece como elemento 

potencializador de aprendizagens e ainda um momento rico de interações: 

 

A professora organizou as mesas em três grupos e dispôs massinhas, palitos 

e brinquedos com forminhas. Sentei-me com um grupo e perguntei do que 

estavam brincando: 

H.: Eu inventei uma brincadeira e agora todos querem brincar. 

A.: É uma loja de doces, eu vou fazer um bolo muito gostoso. 

R.: Eu vou fazer pirulitos! 

A.: Tia, você pode ser a contadora de clientes? Sempre que aparecer um 

cliente você anota. (Perguntou voltando-se para mim) 

Concordei em participar da brincadeira. O pequeno grupo de crianças 

brincava de “fábrica de doces” com muito entusiasmo, negociando o que 

cada um faria. O aluno I aproximou-se do grupo, demonstrando interesse em 

participar da brincadeira. As crianças perguntaram se ele queria bolo, muito 

empolgado ele respondeu: 

I.: Bolo! Quero bolo! Parabéns! 

R.: Oba! Já tenho um cliente! 

A professora se aproximou do grupo, direcionando um olhar curioso para a 

brincadeira. Após alguns minutos observando, decidiu participar do jogo 

infantil: 

Prof.: Que lindo seu bolo! 

 

(Nota de campo 12 – 2º período da Educação Infantil – 08/02/2017) 

 

Diante do diálogo, percebemos que na brincadeira as crianças representam as 

relações humanas, refletindo ações reais cotidianas da vida das pessoas. Martins, 

Abrantes, Facci (2016, p. 133) apontam que a atividade lúdica põe em funcionamento 

toda uma complexidade de funções psíquicas: “as situações lúdicas exigem da memória, 

da atenção, da imaginação, do pensamento, funcionamento ao atuar com objetos, ao 

argumentar e inserir conteúdo na brincadeira”. Nesta perspectiva, a brincadeira no 

contexto de sala de aula contribui efetivamente para o desenvolvimento das crianças. 

Os desafios para que a brincadeira esteja presente no cotidiano da sala de aula 

permeiam tanto o cotidiano da Educação Infantil, quanto o do Ensino Fundamental. Por 

um lado, o campo da Educação Infantil tem enfrentado cada vez mais pressões para que 

as crianças sejam alfabetizadas o quanto antes e, por outro lado, o Ensino Fundamental 

precisa lidar com o desafio de alfabetizar sem perder de vista o tempo da infância. Com 

isso, muitas escolas recorrem ao jogo apenas como estratégia pedagógica para o ensino 

de conteúdos. Martins, Abrantes, Facci (2016, p.136) defendem que: 
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a proposição de situações lúdicas deve ser compreendida como um 

importante instrumento para que se possa tanto enriquecer o repertório de 

conhecimento, vivências e experiências das e nas relações humanas, como 

também para produzir novos interesses e motivos para outras esferas de 

conhecimento da realidade humana, ou seja, os conteúdos de ensino. 
 

Assim, conforme afirmam Martins, Abrantes e Facci (2016), as situações lúdicas 

podem assumir várias dimensões. É possível que o professor reconheça o brincar como 

atividade cultural de constituição humana que tem como finalidade o próprio processo 

da brincadeira, e ao mesmo tempo, conseguir conciliar atividades lúdicas com objetivos 

pedagógicos. Borba (2007) afirma que: 

 

É importante demarcar que o eixo principal em torno do qual o brincar deve 

ser incorporado em nossas práticas é o seu significado como experiência de 

cultura. Isso exige a garantia de tempos e espaços para que as próprias 

crianças e os adolescentes criem e desenvolvam suas brincadeiras, não 

apenas em locais e horários destinados pela escola a essas atividades (como 

os pátios e parques para recreação), mas também nos espaços das salas de 

aula, por meio da invenção de diferentes formas de brincar com os 

conhecimentos (BORBA, 2007, p. 43). 
 

Nos contextos do 2º período da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino 

Fundamental as professoras traziam diferentes propostas de jogos para as turmas. Uma 

delas que nos chamou bastante a atenção foi o jogo de boliche apresentado para a turma 

do 1º ano. Este jogo permitiu diferentes formas de exploração, assumindo uma 

diversidade de funções. Em um primeiro momento, a professora trouxe o jogo para a 

turma, a partir do livro de matemática, que trazia informações e regras sobre a 

brincadeira. No canto da sala a professora, com a ajuda de um bolsista, demarcou o chão 

com fita crepe criando uma “pista de boliche” e depois colocou dez pinos de boliche, 

cada um com uma pontuação relacionada à cor. A professora fez a leitura das instruções 

no livro e combinou as regras da brincadeira com as crianças. Ao determinarem todos 

os combinados, as crianças se mostravam muito empolgadas para começar a partida: D.: 

Eu quero fazer strike!  J. V.: Eu vou acertar bem na mira! Ao começar a brincadeira 

muitas crianças aguardavam ansiosamente pelo momento de jogar a bola e, quando 

conseguiam acertar, comemoravam muito. A brincadeira proporciona à criança um 
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contato com sentimentos de alegria, sucesso, realizações de seus desejos, bem como o 

sentimento de frustração. Ao não conseguir acertar nenhum pino, o aluno R ficou muito 

chateado com a situação e disse: R.: Esse jogo é chato! Não quero brincar mais! 

Diante da situação, a professora conversou com as crianças explicando que todos 

poderiam tentar novamente e que as crianças que já haviam conseguido poderiam dar 

dicas de como melhorar a jogada. Assim, as próprias crianças auxiliaram umas às outras 

ao longo da brincadeira. Ao final da brincadeira, todos somaram, juntos, a quantidade 

total de pontos das três rodadas. Prof.: Eu vou deixar as fitas assim para depois 

podermos brincar de novo! Crianças: Eba! As crianças comemoraram muito 

animadas. (Nota de campo 11 – 1º ano do Ensino Fundamental – 09/08/2017) 

Inicialmente a intencionalidade da professora, ao propor esta atividade, parecia 

ser abordar o conteúdo de contagem, soma e representação dos numerais. Entretanto, 

apesar dos objetivos delineados, para algumas crianças, naquele momento do 

desenvolvimento, a proposta tinha sentido no próprio ato e processo de brincar. Dessa 

forma, uma mesma brincadeira pode ser vivenciada de diferentes formas por cada 

criança. Kishimoto (1999) afirma que: 

 

ao permitir a ação intencional (afetividade), a construção de representações 

mentais (cognição), a manipulação de objetos e o desempenho de ações 

sensório-motoras (físico) e as trocas nas interações (social), o jogo contempla 

várias formas de representação da criança ou suas múltiplas inteligências, 

contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento infantil 

(KISHIMOTO, 1999, p. 36). 
 

No dia seguinte, após o jogo de boliche, a professora propôs novamente a 

brincadeira para o grupo. Porém, explicou que agora o jogo teria novas regras. As 

crianças se animaram muito com a proposta.  

 

Prof.: Hoje teremos dois banqueiros que irão fazer um trabalho muito 

importante. Por exemplo, a criança que derrubar os pinos e fizer 3 

pontos, ela ganhará dos banqueiros 3 palitos marrons, quando completar 

10 palitos marrons, a criança poderá trocar por um palito verde que vale 

10 pontos. Entenderam? 

Crianças: Sim! (responderam animadas) 

Prof.: Pessoal vocês querem jogar três ou quatro partidas? 

Crianças: Quatro!  

J.: Eu quero jogar mil! 
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(Nota de campo 12 – 1º ano do Ensino Fundamental – 10/08/2017) 

 

As crianças estavam muito empolgadas durante a brincadeira e muitas 

conseguiram compreender a proposta de trocas da professora. As crianças que 

apresentaram dificuldades em realizar as trocas eram auxiliadas pelas duas crianças 

caracterizadas como “banqueiros”. Pareceu-nos evidente que a intenção pedagógica da 

professora era apresentar conteúdos relacionados aos conceitos de unidade e dezena, a 

partir de uma situação lúdica. Nesta perspectiva Kishimoto (1999) afirma que quando as 

situações lúdicas são criadas pelo adulto intencionalmente com o objetivo de estimular a 

aprendizagem, surge a dimensão educativa. “Desde que mantidas as condições para a 

expressão do jogo, ou seja, a ação intencional da criança para brincar, o educador está 

potencializando as situações de aprendizagem” (KISHIMOTO, 1999, p.36). 

Ao concluírem a brincadeira, a professora pediu para cada criança contar seus 

palitos para conferir com a quantidade de pontos do quadro. Muitas crianças, após terem 

contado os pontos, brincavam com os palitos, tentando montar desenhos, atribuindo 

novos significados ao objeto: J.V.: Olha minha espada! (disse mostrando o palito). 

Diante disso, a professora com um olhar atento ao movimento das crianças, propôs que 

eles utilizassem os palitos do jogo para criar uma cena da forma que quisessem. Cada 

criança recebeu uma folha e uma tampinha com cola para fazer a atividade. Uma das 

crianças se mostrou muito animada diante da proposta e, pensativa, dizia: P.: Vem 

ideias, vem ideias! Já sei, eu vou fazer a escola com os palitos, depois vou desenhar 

eu brincando dentro. A proposta do jogo de boliche possibilitou vários 

desdobramentos, apresentando um caráter multifacetado em que as crianças puderam se 

expressar a partir de múltiplas linguagens.  

A organização de espaços e tempos para o desenvolvimento do brincar na sala 

de aula propicia a manifestação lúdica de diferentes formas. No entanto, entendemos 

que o ambiente da sala de aula deve ser compreendido como elemento essencial da 

abordagem educacional. Edwards, Gandini, Forman (1999) abordam a importância do 

espaço enquanto reflexo da cultura, sugerindo que os espaços escolares devem ser 

acolhedores e agradáveis, e ainda contar sobre os projetos, atividades, as rotinas diárias, 

valorizando e mantendo as interações e comunicações das crianças. Para além do espaço 



 

863 

 

arquitetônico, os objetos dispostos nas salas de aula, especialmente os brinquedos, 

podem ser considerados importantes como elementos que sugerem a atividade 

imaginativa.  

Na Educação Infantil, as salas de aula possuem uma estante onde ficam expostos 

diferentes materiais: uma variedade de brinquedos, jogos, lápis de cor, canetinhas, 

dentre outros. A disposição da estante favorece a interação das crianças com os 

diferentes tipos de materiais, potencializando os elementos criativos durante as 

brincadeiras.  

Já no 1º ano do Ensino Fundamental, a maioria dos materiais existentes na sala 

de aula eram jogos pedagógicos, brinquedos educativos e gibis. Diante disso, a 

professora em um diálogo informal nos relatou que iria reunir alguns brinquedos em 

casa para levá-los para as crianças brincarem na sala de aula. Alguns dias depois, a 

professora apresentou para a turma uma caixa com vários brinquedos: bonecas, animais, 

bichinhos de pelúcia, dentre outros. As crianças ficaram muito empolgadas e logo 

começaram a brincar. A professora afirmou que reconhece a importância dos 

brinquedos como objetos que estimulam a brincadeira de faz-de-conta e ainda que a 

ausência destes nas salas de aula do 1º ano pode dificultar o processo de transição de um 

nível para outro. 

Ao compararmos as estantes da sala de aula do 2º período da Educação Infantil 

com a do 1º ano do Ensino Fundamental, as mudanças ficam evidentes. Na Educação 

Infantil a estante contemplava um grande número de brinquedos que ficavam acessíveis 

às crianças. Já no Ensino Fundamental a prateleira não estava acessível em relação à 

altura das crianças e contava com jogos, gibis e brinquedos tidos como educativos, por 

exemplo, quebra-cabeças com as letras do alfabeto, encaixes de peças com numerais e 

quantidades correspondentes, dentre outros. Novamente recorremos a Edwards, 

Gandini, Forman (1999) que afirmam que a organização do espaço da sala de aula 

reflete muito sobre a cultura da escola e as concepções que ali perpassam. Nessa 

perspectiva podemos avaliar que a estrutura da sala de aula da Educação Infantil se 

constitui em um ambiente onde o brincar compõe a rotina das crianças mas que, ao 

ingressar no Ensino Fundamental, a brincadeira perde espaço para jogos educativos, 

reforçando a ideia de que o brincar, especialmente o faz-de-conta é algo destituído de 
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valor, reservado apenas para as crianças menores, contrapondo às atividades 

consideradas sérias. 

No entanto, apesar do contexto de concepções que perpassam a instituição 

escolar, a prática pedagógica de cada professor é construída a partir da trajetória 

singular profissional, mas também pessoal. Os caminhos trilhados por cada um 

direcionam suas crenças, concepções de mundo, de educação, relação entre os sujeitos, 

enfim, os paradigmas em que se estrutura o trabalho realizado com as crianças. Nesse 

sentido, esta professora do 1º ano do Ensino Fundamental se dispôs a trazer brinquedos 

que favorecem o desenvolvimento de brincadeiras lúdicas. Certamente esta decisão está 

relacionada aos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, além de suas 

experiências pessoais. 

Além da sala de aula, as crianças da ESEBA vivenciam experiências do brincar 

em outros espaços da escola. O pátio, onde ficam localizados o parque e o tanque de 

areia, se configura como um espaço em que o brincar ocorre de diferentes e mais livres 

formas e, talvez por isso, seja tão desejado pelas crianças. Tanto no 2º período da 

Educação Infantil, quanto no 1º ano do Ensino Fundamental, as crianças anseiam pelo 

momento de fazer atividades no parque e o esperam com muito entusiasmo. Na turma 

investigada na Educação Infantil, o horário do parque geralmente ocorria todos os dias 

da semana entre as 16h30min até por volta das 17h10min. Neste período as crianças 

tinham o tempo garantido para se expressar de diferentes formas. O parque da escola 

conta com uma estrutura de escorregadores, túneis, balanço, dentre outros materiais que 

estimulam a brincadeira. Para além dos brinquedos, muitas crianças brincavam de faz-

de-conta, criando situações lúdicas e incorporando elementos do espaço em suas 

brincadeiras.  

Já na turma investigada no 1º ano do Ensino Fundamental, o horário do pátio 

ocorria após o lanche, por volta de 15h20min e geralmente este horário é estabelecido 

até às 15h30min. No entanto, a professora na maioria das vezes, estendia até por volta 

das 15h45min. Nas terças-feiras, as crianças levavam para a escola alguns brinquedos 

trazidos de casa. Nestes dias elas chegavam à escola com muito entusiasmo para 

mostrar os brinquedos que haviam levado. No início do horário, a professora sempre 
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organizava uma roda de conversa para que cada criança pudesse apresentar os 

brinquedos.  

Neste dia o horário do parque era garantido até as 16h00min. Como se vê nos 

diálogos, as brincadeiras das crianças que estão no 1º ano do Ensino Fundamental se 

aproximam muito do movimento expresso pelas crianças do 2º período da Educação 

Infantil. Concordamos com as reflexões realizadas por Kramer (2006) ao afirmar que  

 

temos crianças, sempre, na educação infantil e no ensino fundamental. 

Entender que crianças, jovens e adultos são sujeitos da história e da cultura, 

além de serem por elas produzidos, e considerar os milhões de crianças 

brasileiras de 0 a 6 anos como crianças, e não só alunos implica ver o 

pedagógico na sua dimensão cultural, como conhecimento, arte e vida, e não 

só como algo instrucional, que objetiva ensinar coisas. Essa reflexão vale 

para a educação infantil e vale para o ensino fundamental (KRAMER, 2006, 

p.810).  
 

No início das observações, notamos que o grupo do 1º ano manifestava interesse 

em brincadeiras próximas às das crianças do 2º período. A maioria da turma preferia 

brincar no parque de brinquedos, subindo nos túneis e escorregadores, sendo que a 

brincadeira de faz-de-conta fazia-se sempre presente. 

 

As 15h30min descemos para o pátio, as crianças brincaram no parque, nos 

escorregadores, nos túneis. Algumas meninas brincavam de mamãe e 

filhinha. 

A. L.: Mamãe, machuquei a perninha! 

E.: Não fala! Você é bebê, ainda não consegue falar. 

A.J.: Eu sou a médica, pega a pomada que eu vou te ajudar. 

Perguntei para aluna I do que ela estava brincando, ela respondeu que 

estava sozinha.  

 A. J.: Vem brincar com a gente! 

I.: Eba! Vou ser a mãe e vou ter cinco filhos. 

 

(Nota de campo 07 – 1º ano do Ensino Fundamental – 26/04/2017). 

 

No diálogo acima podemos perceber que durante a atividade lúdica livre, as 

crianças nos apresentam uma riqueza de elementos e ainda avançam na interação com o 

outro. Ao ouvir que a aluna I estava sozinha A.J. logo convidou a criança para participar 

da brincadeira. Brincando as crianças são livres para pensar, imaginar, se relacionar 
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com os outros e com o mundo, ou seja, as crianças se desenvolvem integralmente no 

brincar. 

Com o passar do tempo as crianças começaram a demonstrar interesse por outros 

espaços do pátio, como a quadrinha e o espaço aberto.  A escola conta com um espaço 

externo muito amplo, o pátio principal é composto por um parque com os brinquedos, 

um espaço aberto com delimitações e redes que formam uma espécie de quadrinha de 

peteca e o parque de areia. Este pátio dá acesso a uma pequena quadra e a um espaço 

gramado. Na Educação Infantil as crianças geralmente brincam apenas no espaço do 

parque com brinquedos. Já no 1º ano do Ensino Fundamental observamos que as 

professoras variavam os espaços para o momento de brincadeiras livres. Na turma, a 

professora observava os interesses das crianças em brincar nos diferentes espaços. 

Diante disso, em um diálogo informal com a pesquisadora, ela compartilhou: 

 

Tenho percebido que as crianças estão preferindo brincar em outros 

lugares para além do parque, como o pátio aberto ou a quadrinha. Então 

eu trouxe para eles bolas, petecas e cordas. As bolas eles já perderam, mas 

ainda sim, eles pegam caixinhas de suco e brincam de futebol, de pega-

pega. Diante disso, estou deixando eles brincarem no parque, no pátio e na 

quadrinha. Além disso, percebo que o grupo é unido, eles sempre brincam 

juntos, às vezes todos da turma se envolvem em uma mesma brincadeira. 

(Nota de campo 09 –1º ano do Ensino Fundamental – 02/08/2017). 
 

O brincar muda com o tempo, dependendo dos interesses infantis que também 

vão se modificando. Nesta perspectiva, entendemos que a postura do professor que se 

propõe a escutar o que as crianças estão dizendo não significa que ele deva ficar 

invisível, nem tampouco realizar todos os desejos que as crianças trazem, mas sim de 

compreender o que as crianças estão vivendo em seus entornos, o que elas têm a nos 

ensinar e, a partir disso, pensar em como podemos agregar isso ao que pensamos com 

elas. O grande desafio do professor é estar presente, sempre aberto, acolher, discutir e 

viabilizar o que as crianças trazem. Diante disso, podemos perceber o quanto o olhar 

atento do professor para os interesses das crianças pode contribuir no sentido de 

oferecer espaços e tempos que favoreçam o desenvolvimento do brincar de diferentes 

formas no cotidiano escolar.  
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Resumo:  

O direito ao brincar é garantido por lei e precisa ser visto como um direito essencial ao 

desenvolvimento infantil. Nesse sentido, a brinquedoteca no cotidiano hospitalar traz 

mudanças significativas para criança, família e equipe interdisciplinar responsável pelo 

atendimento destas. A instalação da brinquedoteca nas unidades de saúde que oferecem 

o atendimento pediátrico em regime de internação é obrigatória, foi sancionada em 2005 

pela Lei 11.104. Buscando atender esta necessidade há quatro anos docentes e discentes 

dos cursos de Pedagogia, Enfermagem e Psicologia da Universidade Federal de 

Goiás/Regional Catalão em parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Catalão 

desenvolvem um projeto de extensão cujo objetivo é promover o brincar utilizando a 

brinquedoteca hospitalar como espaço que possibilite o desenvolvimento infantil. Vale 

destacar que o brincar e a brinquedoteca hospitalar são conteúdos de disciplinas dos três 

cursos de graduação mencionados. As atividades desenvolvidas são: grupo de estudo 

interdisciplinar sobre o brincar; limpeza, manutenção da brinquedoteca e controle de 

infecção hospitalar; atividades educativas e recreacionais; grupos de apoio aos 

acompanhantes; acompanhamento pedagógico e reuniões de acompanhamento. As 

brincadeiras e brinquedos são propostas considerando as características de 

desenvolvimento de cada criança e, os familiares são convidados a participarem. Os 

materiais utilizados são higienizados após o uso e as atividades registradas diariamente. 

Em datas comemorativas, como a semana da criança, fazemos atividades diversificadas 

tais como: contação de histórias, gincanas, oficina de artesanato, desenho e música. 

Aproximadamente setecentas crianças e familiares foram atendidas pelo projeto desde 

sua criação em 2014. Cabe ressaltar que as atividades desenvolvidas no projeto 

garantem o direito de brincar à criança dentro do hospital e auxiliam a criança e sua 

família a enfrentarem o processo de hospitalização.  

 

Palavras-chave: Direito da criança; Brincar; Brinquedoteca Hospitalar.  
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Introdução  

O brincar é direito da criança e tem papel fundamental no desenvolvimento 

infantil, pois é brincando que desde bebê, a criança se integra a ela mesma, as outras 

crianças, as pessoas e ao meio ambiente em que vive (FUJIMORI, OHARA, 2009). 

Considerando a importância do brincar na infância, em 2005 foi instituída a Lei da 

Brinquedoteca, Lei nº 11.104, de 21 de março de 2005 (BRASIL, 2005), que dispõe 

sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedoteca nas unidades de saúde que 

ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação. O Art. 3º destaca que a 

brinquedoteca é um o espaço provido de brinquedos e jogos educativos, destinado a 

estimular as crianças e seus acompanhantes a brincar, contribuindo para a construção 

e/ou fortalecimento das relações de vínculo e afeto entre as crianças e seu meio social.  

A brinquedoteca constitui-se em um espaço hospitalar objetivando contribuir 

para a  o desenvolvimento infantil e potencializar crianças e adolescentes deste contexto 

para o enfrentamento de situações que envolvem violência física, psicológica, de 

negligência; abandono, violência sexual, trabalho infantil e afastamento do convívio 

familiar por meio do brincar que integra o tratamento de saúde com o sistema de 

garantia de direitos humanos e a promoção dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes em vista da autonomia e resiliência para lidar com as adversidades por 

meio do lúdico, o que vem fortalecer a rede de atendimento a esta população.  

De um modo geral, as atividades realizadas ao longo desse projeto oferecem 

importantes contribuições para o enriquecimento pessoal e profissional dos acadêmicos 

dos cursos de graduação em Pedagogia, Psicologia e Enfermagem e dos alunos da pós-

graduação em Educação, uma vez que se faz necessário profissionais da área 

pedagógica para acarretar mudanças fundamentais no cotidiano do hospital.  

Além disso, Stori (2003) defende a necessidade que os futuros pedagogos atuem 

em espaços não escolares e aponta que ocorre um acréscimo na relação de profissionais 

de áreas diferentes e no nosso caso entre o profissional pedagogo e os profissionais da 

saúde, é a pura expressão de uma prática transdisciplinar entre áreas e saberes 

científicos que se cruzam e dialogam. Seus estudos afirmam que os usuários de um 

hospital se tornarão mais receptivos e participantes no processo saúde-doença, 

sensibilizados pelas ações educativas do pedagogo. Avaliam atividades recreativas 
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desenvolvidas em ambulatórios como significativas, pois as crianças ficam mais 

tranquilas e menos ansiosas para receberem o atendimento médico. Consideram que a 

realização de atividades recreativas favorece a recuperação da criança e a aceitabilidade 

do tratamento, a criança fica mais alegre e encara o hospital de uma outra maneira, 

aliviando sua ansiedade. 

Ademais, o brincar estimula o desenvolvimento sensório-motor, a cognição, o 

vínculo social, e permite que a criança conheça e descubra o mundo à sua volta. Uma 

internação hospitalar nesta fase da vida gera na criança sentimentos de estresse e 

confusão, pois muitas vezes ela não compreende a situação ou entende como forma de 

punição (GASPAR; CABRAL, 2009). O ato de brincar não deve ser visto só como um 

meio que promove a distração da criança, mas também como um método terapêutico 

que permite com que a criança expresse de forma natural seus sentimentos, vindo a 

extravasar o modo como ela enxerga o próprio tratamento, amenizando assim os 

traumas da internação (PALM; BRANDOLT; GONÇALVES, 2012).  

Nesse contexto, a brinquedoteca hospitalar proporciona oportunidade das 

crianças se relacionarem com adultos de forma agradável e prazerosa, livre do 

formalismo decorrente das situações estruturadas em um ambiente hospitalar ou outro 

tipo de instituições. Estudos comprovam que a brinquedoteca no cotidiano hospitalar 

traz mudanças significativas, pois tornam as crianças mais ativas, mais desinibidas, 

menos queixosas e mais colaborativas, por isso, passam a sorrir mais, colaboram nos 

exames, no tratamento médico, na aceitação alimentar, fortalecem o vínculo com a 

equipe, e consequentemente influenciam na nova imagem de seus cuidadores sobre a 

hospitalização (MASSETTI, 1998).  

Buscando atender a esta necessidade há quatro anos desenvolvemos as 

atividades em parceria dos cursos de Pedagogia, Enfermagem e Psicologia da Regional 

Catalão da UFG e da Santa Casa de Misericórdia de Catalão, através de um projeto de 

extensão. Os projetos de extensão possibilitam uma aproximação do universo 

acadêmico com outros contextos sociais. Nesse sentido, entendemos a importância de 

articular as atividades de pesquisa e ensino com as de extensão, visando favorecer a 

reflexão rigorosa e apresentação de alternativas para as demandas ou problemas da 

comunidade.  
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O projeto de extensão contribui para a formação do aluno, possibilitando 

vivenciar atividades que irão contribuir para sua formação acadêmica e pessoal. Nesse 

sentido, propomos a ampliação do projeto de extensão que busca no contexto hospitalar, 

mais especificamente, no setor de Pediatria, realizar essa articulação na proposta de 

construção e manutenção de uma brinquedoteca com atuação interdisciplinar. A 

tentativa é a de relacionar os cursos de Enfermagem, Psicologia e Pedagogia na 

promoção do desenvolvimento integral das crianças internadas e seus familiares a partir 

do espaço da brinquedoteca, tendo como referência as atividades de extensão que são 

considerados fundamentais na formação do aluno conforme os Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPC) dos respectivos Cursos e o Plano de Desenvolvimento Institucional.  

Os Projetos Político Pedagógicos dos cursos envolvidos nesta ação de extensão: 

Pedagogia, Enfermagem e Psicologia da Universidade Federal de Goiás/ Regional 

Catalão preveem a relevância destas ações na formação dos estudantes. Com relação ao 

Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia tem como objetivo “formar 

professores para a docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental.” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2013, p.05) .  

Nessa perspectiva, o curso se propõe a “formar profissionais docentes com 

compromisso político e competência técnica; capaz de compreender os problemas da 

educação brasileira indagando, investigando, sistematizando propostas que transformem 

a realidade da educação”, revelando assim o comprometimento com “o diálogo e com as 

reflexões sobre o lugar do (a) pedagogo(a) nos processos de mudança social, política e 

econômica do ambiente local e regional onde se insere.” (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE GOIÁS, 2013, p.05) A temática abordada nesta ação de extensão é trabalhada na 

disciplina Estágio Curricular em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

fundamental. Já no curso de Enfermagem, o PPC descreve o perfil do formando como 

“um enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Profissional 

qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e 

pautado em princípios éticos.” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2013, p.24) 

com destaque para a formação de enfermeiros capacitados para atuar na proposta do 

SUS com o conhecimento consolidado no tripé: pesquisa, ensino e extensão.  
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O brinquedo terapêutico é conteúdo da disciplina Processo de Cuidar na Saúde 

da Criança II (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2013, p.24). Acerca do curso 

de Psicologia, este documento destaca que a formação do estudante de Psicologia 

abarque “desde a aprendizagem dos conhecimentos científicos em Psicologia até o 

preparo do psicólogo para a descrição e análise dos fenômenos psicológicos” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2010, p.16), objetivando intervenções 

pautadas em uma perspectiva biopsicossocial, que considere os fenômenos biológicos 

em interação com os fatores psicológicos e as questões sócio históricas.  

Ademais, faz-se necessário que o aluno seja capaz de avaliar o campo de atuação 

do psicólogo, os desafios e “a dinâmica das interações de seus agentes sociais, os 

diferentes níveis de intervenção de caráter preventivo e/ou terapêutico, visando a 

promoção da saúde e da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, organizações e 

comunidades” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2010, p.16). Com relação a 

temática do brincar e do trabalho do psicólogo no ambiente hospitalar temos as 

disciplinas: Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem na Infância e Psicologia 

Hospitalar.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional 2011-2015 da Universidade Federal 

de Goiás também considera a importância de ações extensionistas na formação dos 

alunos de graduação, o que pode ser verificado na citação a seguir:  

 

[...] trata-se de um processo educativo, científico e cultural que, associado ao 

ensino e à pesquisa, procura promover laços de cooperação entre 

universidade e sociedade, para estabelecer uma relação transformadora na 

medida em que a universidade também aprende com os saberes produzidos 

pelas comunidades com as quais interage (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS, 2011, p.3536) 

 

Esta interação é imprescindível para a formação do estudante e para a produção 

do conhecimento (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2011). 

     

Referencial Teórico 

Considerando o que proclama a Constituição Federal do Brasil, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
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no que tange à promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, o direito ao 

brincar é garantido por lei, assim como ter acesso a uma boa alimentação, a uma 

educação de qualidade e a um atendimento médico adequado – direitos defendidos por 

lei e reconhecidos como primordiais – o brincar também precisa ser visto como um 

direito essencial ao desenvolvimento infantil (BRASIL, 1990). Juridicamente, ele é 

garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) que estabelece em 

seu artigo 24 “o direito ao repouso e ao lazer”. A Declaração dos Direitos da Criança 

(1959), em seus artigos 4 e 7, confere aos meninos e meninas o “direito à alimentação, à 

recreação, à assistência médica” e a “ampla oportunidade de brincar e se divertir”.  

Mais recente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 16, 

estabelece o direito a “brincar, praticar esportes e divertir-se”. Portanto, mostra-se 

necessário e urgente a inserção de tal temática junto aos profissionais que atuam na 

infância e demais áreas de atuação com o grupo em questão, no sentido de colaborar 

com a qualificação de sua prática (BRASIL,1990).  

O Plano Nacional da Infância, lançado em 2010, pela rede de proteção à 

infância, apresenta um capítulo em defesa do brincar apresentando objetivos que traz 

como prioridade o direito a brincadeira. O Plano Nacional pela Primeira Infância tem 

como objetivo apresentar diretrizes e metas que o País necessita realizar em cada um 

dos direitos da criança que estão afirmados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Este Plano se articula, com outros Planos e compromissos 

nacionais voltados para a infância: Plano Nacional de Educação, Plano Nacional de 

Saúde, Plano Nacional de Assistência Social, Plano Nacional de Cultura, Plano 

Nacional de Combate à Violência contra a Criança, Plano Nacional de Promoção, 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária etc (REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA, 2010). 

Na situação de crise, a criança necessita expressar seus sentimentos a respeito 

das experiências traumáticas assim como a ansiedade, a raiva, e a hostilidade; através do 

brinquedo ela poderá reelaborar a forma de viver essas situações. O brinquedo, no 

hospital, assume as funções importantíssimas, ao trabalhar com recursos lúdicos, nas 

histórias, fantoches, pinturas, a criança irá expressar como ela lida com as emoções, 

utilizando-se dos significados que ela traz consigo (OLIVEIRA et al, 2003). 
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Além disso, o brincar é importante na formação de uma coletividade infantil, na 

independência, “[...] para educar no amor ao trabalho, para corrigir alguns desvios 

comportamentais [...] Todos esses efeitos educativos se baseiam na influência que o 

jogo exerce sobre o desenvolvimento psíquico da criança e sobre a formação da sua 

personalidade” (ELKONIN, 2009, p.421). 

 

Metodologia  

O projeto teve início em agosto do ano de 2014 e conta com a colaboração de 

alunos dos cursos de Enfermagem, Pedagogia e Psicologia da Universidade Federal de 

Goiás, Campus Catalão. Atualmente, colaboram para a existência do projeto 

aproximadamente dezesseis alunos dos cursos citados acima, dispostos entre voluntários 

e bolsistas (PROVEC/PROBEC); três professoras da Universidade, cada qual dos 

respectivos cursos.  

A Santa Casa de Misericórdia de Catalão é uma entidade filantrópica, com 

atendimento prioritário do Sistema Único de Saúde (SUS) sendo referência para o 

atendimento pediátrico de urgência e de internação de 18 municípios da microrregião 

Estrada de Ferro do sudeste goiano, além de ser a instituição referência para 

atendimento de violência à mulher e crianças. No ano de 2014 foram quase 700 

internações pediátricas, com destaque a crianças em situações de vulnerabilidade social, 

além dos atendimentos no serviço de urgência (informações fornecidas pela instituição 

de saúde),sendo portanto, fundamental que a instituição atenda as especificidades desta 

faixa etária.  

O número de crianças e adolescentes atendidos pela Instituição em sistema de 

pactuação dos dezoito municípios apresentam a necessidade de atenção e proteção 

social via a política de Assistência social, e o sistema de garantia de direitos humanos 

de crianças e adolescentes, por ser um grupo em situação de risco pessoal e social em 

que muitas vezes carregam a experiência de a violação dos direitos humanos em 

decorrência das relações familiares e comunitárias geradoras de conflitos e rupturas. A 

instituição tem um local destinado a brinquedoteca hospitalar, o qual necessita de 

adequações e melhorias para atender a normatização da ANVISA e não tem seu quadro 

de pessoal destinado a esta atividade. 
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As atividades ocorrem de segunda a sábado, nos períodos matutino e vespertino, 

nos horários entre 09:00hs às 12:00hs e de 14:00hs às 17:00hs, em uma unidade de 

saúde pública da cidade de Catalão, Goiás. Ao inserir no projeto, os alunos são 

orientados sobre os cuidados de higienização das mãos, dos brinquedos utilizados e do 

espaço da brinquedoteca em geral, além da vestimenta correta para o ambiente 

hospitalar e de outras normas da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). 

A rotina constitui-se na organização da brinquedoteca, higienização das mesas e 

cadeiras, para posteriormente convidar a criança para brincar. As brincadeiras podem 

ser realizadas na sala de TV ou no próprio leito da criança, de acordo com a vontade e 

necessidade da mesma. 

Ao final de cada período, os alunos devem higienizar e desinfectar os brinquedos 

utilizados bem como os mobiliários também utilizados com água, sabão e álcool (70%). 

Além disso, devem anotar no livro ATA os nomes das crianças atendidas, suas 

respectivas idades, doenças acometidas e quais as atividades desenvolvidas, facilitando 

a comunicação entre os alunos e possibilitando o registro de informações para futuros 

estudos e investigações. 

Além das atividades realizadas dentro do hospital, os alunos também participam 

mensalmente de um grupo de estudos multidisciplinar acerca de temas referentes ao 

brincar, a infância, ao ambiente hospitalar e a outros assuntos que surgem durante a 

prática dos extensionistas em campo. 

Nas datas comemorativas, tais como a Semana da Criança, Páscoa e Natal, os 

alunos voltam-se para a preparação de brincadeiras e atividades envolvendo todas as 

crianças do hospital, tais como piquenique, contação de histórias, teatros, gincana e 

sessão de cinema, além da distribuição de brinquedos adquiridos através de doações 

externas. 

 

Resultados e Análises 

O projeto atende aproximadamente 600 crianças por ano sendo a maior parte das 

internações realizadas pelo SUS e convênios. . Entre os motivos das internações 

destacaram-se afecções respiratórias como pneumonia, asma e bronquiolite, fraturas nos 

membros superiores devido acidentes, infecções intestinais e apendicectomia, com a 
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prevalência de crianças nas faixas etárias lactente (0 a 1), infante (1 a 3) e pré-escolar (3 

a 5). 

As atividades realizadas compreenderam a faixa etária e o desenvolvimento de 

cada criança, utilizando-se de brinquedos como carrinhos, bonecas (os), bolas, 

chocalhos, jogos de dominó, dama, quebra-cabeças diversos, jogos de memória, jogo de 

equilíbrio, lápis de cor, gibis e livros com histórias infantis. 

No que diz respeito a participação das crianças nas atividades, pode-se afirmar 

que fora proveitosa, permitindo o estabelecimento de vínculo entre as crianças e a 

equipe de enfermagem, diminuindo a rejeição frente ao tratamento medicamentoso e aos 

procedimentos que devem ser realizados. Tornou-se possível assim, a promoção de um 

espaço capaz de oferecer prosseguimento ao desenvolvimento infantil, mesmo em um 

ambiente caracterizado como invasivo e hostil (MOTTA et al. 2004 apud NUNES et al. 

2013). 

Observou-se que a implementação da brinquedoteca no hospital foi ganhando 

prestígio e aderência por parte dos outros profissionais com o passar do tempo, de modo 

que a equipe participasse ativamente das atividades, o que enriqueceu o trabalho 

realizado. A visibilidade na comunidade também é notória, na medida em que se 

percebe o hospital como referência no tratamento das crianças. Pais, familiares, amigos 

e as próprias crianças afirmam que ao escolher o hospital para a internação, optam por 

aquele no qual as crianças podem estar envolvidas nas atividades da brinquedoteca. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O brincar no ambiente hospitalar adquire funções recreativa, catártica, 

socializadora e terapêutica. Por meio da instalação da brinquedoteca no hospital os 

pequenos pacientes podem entender melhor o que acontece com eles, diminuindo seus 

medos e resistências ante do tratamento (FAVERO et al, 2007 apud GASPAR; 

CABRAL, 2009). 

No que tange a família e a equipe de enfermagem, as atividades realizadas 

possibilitam uma ressignificação acerca do estar em um ambiente hostil e permite o 

estabelecimento de vínculo afetivo propiciando vantagens para a recuperação das 

crianças. 
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Para a formação dos acadêmicos envolvidos, pode-se afirmar que as ações 

desenvolvidas possibilitam a relação teoria e prática, corroborando para uma formação 

contundente e significativa. 

Por fim, considera-se, assim como Palma et al (2012) que o projeto consegue 

atender as demandas da comunidade externa, constituindo-se enquanto recurso 

humanizador no atendimento à infância, propiciando relações agradáveis que afetam 

diretamente na condução do tratamento hospitalar das crianças, por meio da ludicidade, 

garantindo, portanto, o brincar como direito da criança. 

Diante o exposto, reiteramos a necessidade de projetos de extensão e discussões 

interdisciplinares sobre o brincar como direito da criança, entendendo que estas ações 

podem se tornar mais efetiva e tendem a se estruturar de maneira duradoura quando 

apoiadas em ações de extensão que envolvam a comunidade acadêmica e a sociedade.   
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Resumo 

O presente estudo apresenta reflexões sobre os saberes e práticas presente no cotidiano 

escolar na Educação Infantil com relação a infâncias e avaliação. Com isso podemos 

afirmar que a avaliação é um tema importante que precisa ser estudado para sua 

efetivação na Educação Infantil, visando o desenvolvimento individual e coletivo das 

crianças, bem como, oferecer suporte de apontamentos para as possibilidades de pensar 

e repensar as ações realizadas no contexto educativo.  

 

Palavras-chave: Infâncias; Avaliação; Educação Infantil. 

 

Introdução 

O presente estudo apresenta como proposta, pesquisar os saberes e práticas sobre 

Infâncias e Avaliação na Educação Infantil. Partindo de um estudo bibliográfico 

buscaremos compreender as concepções de Infâncias e Avaliação presente no contexto 

da Educação Infantil: como a Avaliação na prática pedagógica da Educação Infantil tem 

contribuído para o melhor desenvolvimento do processo ensino aprendizagem das 

crianças? Essa problemática central favorece outros questionamentos, a saber: Como 

compreender as diferentes Infâncias? Quem são as crianças contemporâneas presentes 

na Educação Infantil? Como os professores e professoras têm apropriado das 

concepções sobre Infâncias e Avaliação na Educação Infantil? 

O interesse em pesquisar sobre Infâncias e Avaliação na Educação Infantil 

ocorreu ainda durante o curso de Pedagogia na Universidade. A partir desse primeiro 

contato com a escola, indagamos sobre como o profissional se forma e se transforma no 

cotidiano escolar. Esse questionamento induziu a reflexões sobre a necessidade de 

investigar quais concepções e práticas os professores e professoras da Educação Infantil 

têm sobre Infâncias, Crianças e Avaliação.  

  



 

880 

 

Acompanhar a criança em seu desenvolvimento exige um olhar teórico-

reflexivo sobre o contexto sociocultural e manifestações decorrentes do 

caráter evolutivo do seu pensamento. Significa respeitá-la em sua 

individualidade e em suas sucessivas e gradativas conquistas de 

conhecimento (...) Natural, portanto que o panorama da Avaliação em 

educação infantil, expresse um cenário de muitas interrogações e indefinições 

quanto a uma concepção dessa prática, uma vez que encerra análises e 

reflexões referentes ao próprio significado da educação infantil, à 

representação de criança e aos caminhos a serem trilhados para um efetivo 

trabalho pedagógico.” (HOFFMANN, 2009, p.7) 
 

A Educação Infantil enquanto um direito da criança ganha espaço no Brasil a 

partir da Constituição Federal (1988) e especialmente a partir década de 1990, quando 

surgem diversas políticas públicas que regulamentam a Educação Infantil, a qual passa a 

ganhar novos contornos, saindo do perfil essencialmente assistencialista para uma 

formação mais geral, considerando as especificidades do universo infantil. 

Outro avanço em termos de legislações no sentido de garantir o direito da 

criança à educação está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, n°. 

9394, de 20 de dezembro de 1996, na qual a Educação Infantil passa a ser reconhecida 

como parte do sistema de ensino, considerada primeira etapa da educação básica.  

E mais recentemente podemos observar na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) publicado em 20 de dezembro de 2017, que como primeira etapa da Educação 

Básica, a Educação Infantil é o início e o fundamento do processo educacional. Esse 

mesmo documento ainda menciona que de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil (DCNEI) publicada em 2013, Artigo 9º, os eixos 

estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da Educação Básica são 

as interações e a brincadeira, experiências nas quais as crianças podem construir e 

apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e 

com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização. A 

interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas 

aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as 

interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, 

por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de 

conflitos e a regulação das emoções. 
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Na contemporaneidade percebemos cada vez mais a importância da 

democratização e socialização dos conhecimentos. Assim, analisar os saberes e práticas 

dos professores e professoras da Educação Infantil, suas concepções sobre Infâncias e 

Avaliação, nos remete a pensar no professor e professora como indivíduo que não é 

mero executor e processador de informações, é sujeito que constrói e como tal, faz parte 

de um importante movimento que possui valores, estrutura e atitudes, resultantes da 

própria formação e das ações pedagógicas que desenvolve. 

 Essas buscas nortearam minhas leituras e reflexões, as quais 

fundamentadas em referenciais teóricos me impulsionaram a levantar algumas questões 

sobre a constituição do professor e professora da Educação Infantil, principalmente no 

que se refere aos saberes e práticas: O que o professor e professora pensam sobre a 

Educação Infantil? Em que o professor e professora se alicerçam para construir seus 

saberes e sua prática cotidiana com relação à Infância e Avaliação da Educação Infantil? 

Qual a finalidade do processo avaliativo nas práticas desenvolvidas com as crianças? E 

como o processo de Avaliação é apresentado às crianças, aos pais e a comunidade 

escolar? 

Essas discussões nos fazem perceber introdutoriamente o cenário na qual está 

contextualizada a história das instituições de Educação Infantil e quais são os desafios 

que a permeiam. Da mesma forma, é possível perceber que as transformações ocorridas 

ao longo dos séculos, influenciadas pelo pensamento de cada época sobre a Criança, 

promoveram mudanças no atendimento e especificidade da Educação Infantil. Portanto, 

muitos avanços foram alcançados, mas o panorama mais amplo das instituições carece 

ainda, da construção de concepções claras e seguras de um ideário em Avaliação que 

expresse a essência pedagógica da Educação Infantil.  

 

“Para poder trabalhar com crianças, é preciso aprender sobre elas. Como são 

as crianças contemporâneas? Quais são as suas culturas? Como vivem seu 

cotidiano? Do que brincam? Como realizam suas aprendizagens? Sabemos 

muito pouco sobre elas; portanto, precisamos ouvi-las, observá-las, conversar 

com elas, estar junto a elas para poder ampliar suas vivências(...).” 

(BARBOSA, 2008, p.103) 
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Avaliação na Educação Infantil: saberes e práticas 

A preocupação com a Educação Infantil é algo recente. Ao longo da história, não 

se pensava a singularidade da criança, sendo esta considerada um adulto “em 

miniatura”. Somente a partir do século XVI, começou-se a pensar sobre as 

características específicas da criança pequena e a atribuir um significado a essa fase da 

vida humana (ARIÈS, 1981). As transformações sociais ocorridas nas últimas décadas 

têm proporcionado profundas mudanças na forma de conceber a Infância e, 

consequentemente, a Educação Infantil. 

 

As creches e pré-escolas surgiram depois das escolas e o seu aparecimento 

tem sido muito associado com o trabalho materno fora do lar, a partir da 

revolução industrial. Devemos lembrar, no entanto, que isto também esteve 

relacionado a uma estrutura familiar, a conjugal, na qual pai/mãe/seus filhos 

passaram a constituir uma nova norma, diferente daquelas famílias que se 

organizavam de forma ampliada, com vários adultos convivendo num mesmo 

espaço, possibilitando um cuidado que nem sempre estava centrado na figura 

materna. (BUJES, 2001, p. 14).  
 

As mudanças ocorridas na sociedade impulsionaram os avanços no que diz 

respeito à Educação e a concepção da Criança, o que possibilitou uma cobrança na 

melhoria do atendimento em creches e pré-escolas, assim como do desempenho dos 

profissionais da Educação Infantil. Assim, a sociedade começou a cobrar dessas 

instituições que desenvolvessem atividades de cunho pedagógico, visando promover e 

acompanhar o desenvolvimento da criança num sentido mais amplo e para tal passou a 

exigir a realização de Avaliação como meio de cobrança. Sobre essa realidade, 

Hoffmann afirma que:   

 
“... a questão da Avaliação insere-se na discussão histórica acerca de uma 

concepção assistencialista ou educativa para atendimento às crianças, e a 

exigência de um processo formal de Avaliação parece surgir, mais 

propriamente, como elemento de pressão das famílias de classe média por 

propostas verdadeiramente pedagógicas, para além do modelo de guarda e 

proteção, do modelo assistencialista”. (HOFFMANN, 2009, p. 9) 
 

Após um longo período de reivindicações da sociedade, finalmente as crianças 

da Educação Infantil passaram a ter direito assegurado com a promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil em 1988.  Ao incluir a Educação 

Infantil no capítulo da educação (art. 208, inciso IV), reconhece o direito de todos terem 

acesso a esse atendimento institucional.  

A partir de então, a Educação Infantil vem ganhando espaço nas discussões e 

políticas públicas, como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei 
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n° 9394/96), e passa a ser considerada a primeira etapa da Educação Básica, oferecida 

em creches (atendimento de crianças de 0 a 3 anos e 11 meses) e pré-escolas 

(atendimento de crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses). De acordo, com a referida Lei, 

em seu artigo 31 a Avaliação na Educação Infantil far-se-á mediante acompanhamento e 

registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 

ensino fundamental. (BRASIL, 1996) 

Desse modo, a Avaliação, nessa etapa da Educação Básica, não deve ter como 

objetivo reprovar ou aprovar a criança para prosseguir na própria Educação Infantil ou 

para poder se matricular no Ensino Fundamental. Avaliar, nesse sentido trazido pela 

legislação, é acompanhar o desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos, analisando 

sempre as práticas de cuidado e educação que estão sendo adotadas.  Ressalta-se, com 

isso, a sua importância no processo de formação do indivíduo e a necessidade de que o 

ambiente das instituições de Educação Infantil seja um espaço intencionalmente 

pedagógico, onde as especificidades desse período da existência humana sejam 

respeitadas.  

Para Barbosa (2008), esse posicionamento legal abriu espaço para a criação de 

novos caminhos destinados a pensar a Avaliação na educação das crianças pequenas. 

Estava lançado, então, um desafio: elaborar uma Avaliação apropriada, autêntica, 

significativa e dinâmica, baseada no contexto do grupo de crianças e na experiência real 

de cada criança particularmente. Redimensionou-se assim, a ética e a responsabilidade 

social que temos com o ensinar e o aprender no contexto da diversidade social e 

cultural.  

Outra conquista foi à aprovação da Resolução n° 1 da Câmara de Educação 

Básica em 1999, instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil, em que se encontram os princípios, fundamentos e procedimentos que deverão 

orientar a organização, articulação, desenvolvimento e avaliação dos trabalhos 

realizados nas instituições de Educação Infantil.  

Nas Diretrizes, novamente é ressaltado o fato de que a Avaliação na Educação 

Infantil não deve servir para a retenção das crianças nessa etapa da Educação Básica.  É 

importante observarmos a referência das Diretrizes à necessidade da observação crítica 

e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. Sem 



 

884 

 

dúvida, para realizar esse tipo de observação, o professor e a professora de Educação 

Infantil devem possuir uma série de conhecimentos que garantam a eles saber o que 

observar, como observar e, especialmente, o que fazer com tudo aquilo que constatou 

por meio da observação. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado nas Diretrizes diz respeito à 

necessidade da utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 

(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.). Daí a importância de que os professores e 

professoras registrem as atividades por eles desenvolvidas coma as crianças nas creches 

e pré-escolas. 

Destacamos, também, a elaboração e divulgação do Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (1998), cujo objetivo é direcionar o trabalho com as 

crianças pequenas e subsidiar a elaboração de propostas pedagógicas para as 

instituições. 

De acordo com Barbosa (2008) os procedimentos que utilizamos para avaliar os 

alunos em sala de aula revelam as concepções sobre a aprendizagem, à infância e a 

educação. Nesse sentido muitas modificações curriculares têm-se apresentado na 

Educação Infantil e, consequentemente, nosso entendimento do que seja avaliar nessa 

etapa de ensino também se transformou. 

Entre os diversos pesquisadores que têm investigado questões relativas à 

Avaliação na creche e na pré-escola, podemos destacar Jussara Hoffmann (2003; 2009), 

Zilma Ramos de Oliveira (2007), Miguel Zabalza (2006), Elisandra Girardelli Godoi 

(2007), Maria Alice Proença (2007), Eulália Bassedas, Teresa Huguet e Isabel Solé 

(1999), entre outros.  

Para Godoi (2007) é necessário que a discussão sobre Avaliação na Educação 

Infantil esteja relacionada com as discussões mais amplas sobre concepções de criança, 

de educação e de infância. Para ela, a Avaliação deve ser pensada a partir de um olhar 

para a criança como um ser competente, capaz, produtor de histórias e de culturas. E de 

um olhar para a creche como um espaço educativo.   

 

Portanto, rever a Avaliação e pensá-la em uma perspectiva de construção 

exige uma análise sobre a organização do trabalho pedagógico (o currículo, 

os tempos e os espaços educativos), além das concepções de mundo, de 
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sociedade, de educação infantil, de criança e de infância que temos praticado. 

A Avaliação como um processo em construção vai na contramão de uma 

Avaliação controladora, que determina a maneira de as crianças sentirem, 

viverem, conviverem e estarem na sociedade. Vai na contramão da submissão 

e da exclusão. (GODOI, 2007, p. 35) 
 

Hoffmann (2001) analisa as práticas avaliativas presentes em pré-escolas e 

destaca que é fundamental que a criança seja colocada no centro da ação avaliatória. Os 

registros feitos a partir de suas observações devem servir para subsidiar sua ação 

educativa no seu cotidiano. Tal fato exige a concepção de uma prática pedagógica 

interdisciplinar, concebendo a criança como um ser que pertence a um contexto, 

possuidora de uma história de vida. Portanto, a avaliação na Educação Infantil é 

apontada como extremamente necessária para a condução e revisão constante das 

práticas desenvolvidas. 

 

Considerações 

A Educação Infantil, como primeira etapa da Educação Básica é o primeiro 

contato da criança com a escola, precisa reconhecer que em todos os momentos elas 

ampliam seus conhecimentos por meio das interações, situações, momentos individuais 

e coletivos e em todos os ambientes. 

Desse modo é fundamental que os professores e professoras que atuam junto às 

crianças acompanhem as aprendizagens por meio da observação do percurso de cada 

criança e de todo o grupo, podendo com isso constatar suas conquistas, avanços, 

aprendizagem e potencialidades. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular - 

BNCC (2017),  

 

Por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos tanto pelos 

professores quanto pelas crianças (como relatórios, portfólios, fotografias, 

desenhos e textos), é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o 

período observado, sem intenção de seleção, promoção ou classificação de 

crianças em “aptas” e “não aptas”, “prontas” ou “não prontas”, “maduras” ou 

“imaturas”. Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos, espaços e 

situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças. 

  

 Portanto, desenvolver situações de aprendizagem a partir dos eixos norteadores 

para essa etapa de ensino, significa não limitar as crianças ao desenvolvimento de 

atividades que considerem somente conhecimentos específicos, mas valorizar os 



 

886 

 

conhecimentos trazidos pelas crianças, considerando com isso a fase da infância, 

momento em que para a criança representa uma grande e interessante descoberta. 

Assim, podemos afirmar que a avaliação é tema importante que precisa ser 

pensado para sua efetivação na Educação Infantil, visando sempre o desenvolvimento 

individual e coletivo das crianças, bem como oferecer apontamentos para pensar e 

repensar ações realizadas no contexto da escola.  
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O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO NAS SÉRIES INICIAIS DO GRUPO 

ESCOLAR PROFESSORA ALICE PAES- UBERLÂNDIA- MINAS GERAIS 

(1965-1971). 

 

Angélica Pinho Martins Rocha 

Mestre em Educação- Prefeitura Municipal de Uberlândia 

apmrocha@yahoo.com.br 

 

Resumo: 

Este artigo tem como finalidade compreender o objetivo social do grupo escolar Alice 

Paes nos anos de 1965-1971, A delimitação do período inicial ocorreu em função da 

escola ter sido criada mediante o Decreto-Lei nº 8176 de 22 de fevereiro de 1965 e finda 

em 1971, pelo fato da modalidade de ensino grupo escolar ter sido extinta em ato no 

referido ano. Para responder tal inquietação, investigou quais as práticas escolares 

empreendidas nas séries iniciais (anos iniciais), de que forma essas práticas impactaram 

na formação das crianças nesse período. Este artigo teve como metodologia o trabalho 

com as fontes primárias: jornais, atas e as fontes iconográficas: acervo pessoal dos ex-

alunos, imagens extraídas de jornais e revistas, arquivo da escola estadual Alice Paes. 

Tais fontes estavam inseridas nos diversos portfólios com imagens retratando a 

inauguração do Grupo Escolar Professora Alice Paes e as atividades realizadas pelos 

alunos, cadernos de donativos, o Livro de Frequência Diária e Resumo Mensal de 

Atividades de 1971, Manual da Professora Primária, Ficha Escolar Cumulativa, todos 

pertencentes a escola. O trabalho com as fontes foi pautado pelo diálogo contínuo entre 

teoria e empiria, de forma a problematizá-las, e não cristalizá-las como se fossem um 

arcabouço da realidade. O objetivo social do grupo escolar Professora Alice Paes era 

formar o sujeito cívico, disposto e apto a servir a religião, a pátria e o trabalho. Porém a 

escola,não conseguiu transmitir a mesma ideia de civilidade, respeito, disciplina a todos 

os alunos, pois cada sujeito apresentava uma identidade singular, dessa forma, para cada 

estudante haveria um tipo de ensino a ser viabilizado, a forma de organizar as classes 

em parâmetros homogêneos endossa essa conclusão. 

 

Palavras Chaves: Infâncias; Alunos; Escolarização. 

 

Introdução 

Pesquisar o objetivo social dos alunos que estudaram no Grupo Escolar 

Professora Alice Paes nos anos de 1965-1971, na cidade de Uberlândia - Minas Gerais 

implica adentrar um campo fértil, mas ao mesmo tempo “movediço, traiçoeiro”: o 

currículo. 

 

mailto:apmrocha@yahoo.com.br
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As indagações sobre o currículo presentes nas escolas e na teoria pedagógica 

mostram um primeiro significado: a consciência de que os currículos não são 

conteúdos prontos a serem passados aos alunos. São uma construção e 

seleção de conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos e 

com dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas, 

conhecimentos e práticas expostos às novas dinâmicas e reinterpretados em 

cada contexto histórico. As indagações revelam que há entendimento de que 

os currículos são orientados pela dinâmica da sociedade (ARROYO, 2008, p. 

9).  

 

A análise dos saberes e práticas escolares possibilitam o desvelamento de 

algumas questões, tais como: para que serve a escola2, ou a quem serve uma 

determinada instituição. Esses questionamentos fornecerão as pistas necessárias para 

que haja a compreensão do sujeito social formado no espaço escolar Professora Alice 

Paes.  

Souza afirma que 

 

[...] investigações sobre a história curricular permitem penetrar numa parte 

fundamental da escolarização que são processos internos da escola. Além 

disso, possibilitam uma compreensão mais clara sobre como as matérias 

escolares, os métodos e os cursos contribuem para designar e diferenciar os 

estudantes, elas também oferecem pistas para analisar as complexas relações 

entre escola e sociedade e, não menos importante, iluminam dimensões 

pouco conhecidas sobre a profissionalização docente e o papel dos 

professores na construção social do conhecimento. Nesse sentido é relevante 

considerar tanto o modo como o conhecimento foi organizado no passado 

quanto a dinâmica social que moldou uma dada seleção cultural para as 

escolas (SOUZA, 2008, p.11). 

 

Para compreender essa relação entre escola e sociedade, foi preciso 

contextualizar o local onde o grupo escolar Professora Alice Paes estava inserido.  

Domiciliada no bairro Bom Jesus desde o nascimento, por diversas vezes ouvia 

meu pai falar sobre o cotidiano do bairro e todas as mazelas vividas por seus moradores, 

inclusive um incidente famoso denominado como “Tromba d’Água”, que ocorreu em 

1958.  Na ocasião, diversos moradores perderam tudo em virtude da forte chuva 

ocorrida na cidade e das más condições de habitação dos domiciliados nesse bairro. 

                                                           
2
 Ver mais em YOUNG, Michel. Para que servem as escolas? Educação & Sociedade, São Paulo, v. 28, 

n. 101, p. 1.287-1.302, set./dez. 2007.   
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Minha mãe, narrava as dificuldades que vivenciava na escola Professora Alice Paes na 

época em que era estudante.  

Minha avó materna, tecia comentários sobre as dificuldades a serem superadas 

no cotidiano da cidade. Ela e meu avô, moradores de São Paulo, vieram para 

Uberlândia, com mais três filhos, por terem tomado conhecimento de que Uberlândia 

estava em franco desenvolvimento e ascensão, demandava de mão de obra para trabalho 

e portanto, sua família poderia “crescer com a cidade”. 

Segundo Chervel (1990), as finalidades ideais do ensino são determinados pela 

sociedade, ou seja, é o tipo de público atendido que orientará a definição das finalidades 

e diretrizes a serem emanadas do poder público e cumpridas pela escola. De um lado, a 

legislação oficial do ensino estabelece as ideias pedagógicas e por outro lado, haverá as 

práticas pedagógicas dos professores que concretizaram os preceitos estabelecidos pela 

lei. 

Outro fator que estendia o prolongamento no processo escolar era o 

encaminhamento dos alunos a uma determinada série segundo o nível de aprendizagem 

em que cada um se encontrava. Na primeira série, por exemplo, a criança seria 

direcionada para a classe a partir do diagnóstico de seu nível de alfabetização, se essa 

não era alfabetizada, a sua matrícula era efetivada na 1ª série atrasada, o que ampliaria o 

seu período de escolarização. 

A distribuição dos alunos em séries posteriores seria guiada pelos “tipos” que 

cada um apresentava, podendo ser: BN¹BR, BN², HN³R
3
, dentre outros. Encontradas no 

“Boletim de Frequência Diária e Resumo Mensal
4
”, essas nomenclaturas não eram 

acompanhadas de nenhum conceito, ou de como eram formuladas e a que se destinavam 

de fato. Esses e outros questionamentos foram respondidos, pela leitura da tese de 

Souza (2006). Em um dos capítulos abordados pela autora, é possível encontrar os 

                                                           
3
 Pautado em SOUZA(2006), “Não se pode afirmar ao certo qual o significado dessas abreviações. Pode-

se inferir no entanto, que se referiam aos testes psicológicos como o Teste Prime que avaliava a 

inteligência e testes pedagógicos avaliando conhecimentos escolares tais como Língua Pátria e Ciências 

Naturais” (SOUZA, 2006,p. 617).   

 
4
 O Boletim de Frequência Diária e Resumo Mensal (1970) é um livro, encontrado no espaço escolar, 

onde a secretaria da escola, com base nas anotações do professor transcrevia a frequência diária dos 

alunos, os trabalhos planejados e efetivados no ambiente escolar, o fluxo da caixa escolar. Os dados 

referentes aos alunos, às turmas e à instituição como um todo.  
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dispositivos pedagógicos implantados nos grupos escolares no estado de Minas Gerais, 

decorrentes dos exames aplicados na escola inspirados nos testes formulados pela 

psicóloga Helena Antipoff
5
, para medir o índice de inteligência de cada criança.  

Souza(2006) identificou como as classes homogêneas eram organizadas nos 

grupos escolares de Belo Horizonte
6
,  após a aplicação dos testes de Quoeficiente de 

Inteligência (Q.I) as classes eram divididas em: 

 

Tipo A- melhor classe, alunos portadores dos mais elevados Q.I. Classe de 

responsabilidade destinada a uma promoção de 100%. Com trabalho escolar 

intensificado. 

Tipo B- Classe intermediária. Q.I médios 

Tipo C- Classe de crianças fracas, lentas ou retardadas. 

Tipo D- Classe de crianças visivelmente diferente das comuns, apresentando 

grande atraso ou qualquer anomalia mental ou física, que impedisse seu 

desenvolvimento natural
7
. 

 

Conforme Souza (2006), a seleção e o encaminhamento de alunos para as classes 

homogêneas criavam,  

 

[...] portanto, para uma única série escolar, diversas subdivisões que iam de A 

a D e, em alguns casos iam também a E , e ainda recebiam a letra n, caso 

fossem novatos naquela série, ou r, caso fossem repetentes. Entre os novatos 

haviam ainda a classificação entre os de nível 1, [...] e nível 2, [...]. A trama 

formada por esses diversos níveis escolares permitia um controle minucioso 

sobre os alunos, demarcando, de antemão, as expectativas em torno dele 

(SOUZA, 2006, p.618).  

 

                                                           
5
 Helena Antipoff, nascida em 1892, de origem russa, tinha por formação a psicologia e pedagogia. A 

convite do Governo do Estado de Minas gerias, em 1.929, fixou-se no Brasil, no contexto da 

operacionalização de ensino da Reforma Francisco Campos. A intelectual foi aluna e assistente de 

Claparède no Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, que veio a ser convidada a implantar o 
Laboratório de Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento, e a iniciar o estudo e a pesquisa em psicologia 

da educação no âmbito da Reforma. Foi pioneira na investigação e pesquisa sobre a educação especial 

brasileira. Disseminou no campo educacional, o método de experimentação natural, proposto por 

Lazursky, além disso Helena Antipoff utilizou os testes de inteligência, com o objetivo de subsidiar a 

homogeneização das classes escolares brasileiras (RAFANTE, 2006). 

 
6
 MACHADO, Amélia Carlota da Mata. Organização das classes homogêneas de 1º ano nos Grupos 

Escolares de Belo Horizonte. Revista de Ensino BH, ano 6, nº 53, 54 e 55, p.56-76. Jan, fev,mar, 1931, 

p.69.  

 

7
 Trecho encontrado na tese de SOUZA (2006), extraído do artigo elaborado por MACHADO (1931). 
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Mediante a explicação da autora, pode-se inferir que: BN¹BR, BN², HN³R; as 

letras iniciais eram a classificação das séries, embora tenha restringido o olhar para o 

ensino matutino, o grupo escolar professora Alice Paes, funcionava no período noturno, 

o que explica a letra “H”, a letra “B” indicava a classe intermediária, as letras “N” e 

“R”, indicavam se o aluno era novato na série ou repetente. Quando as letras “N” e “R” 

estavam integradas, é o caso do BN¹BR, infere-se que o aluno era novato na série, e 

havia repetido em sua própria trajetória escolar. Os números “1”, “2”, indicavam o nível 

do aluno era adiantado ou atrasado. No entanto, não foi encontrado, nas fontes 

pesquisadas algo que explicasse de forma minuciosa tais nomenclaturas. 

A concepção educacional do grupo escolar professora Alice Paes, estava 

relacionada aos pressupostos filosóficos da Escola Nova. Essa corrente filosófica 

educacional apresenta-se como científica, buscando consolidar as concepções de 

programa, organização curricular e procedimentos didáticos. O trabalho escolar deveria 

ter novos objetivos a fim de superar os métodos mecânicos e coercitivos da Pedagogia 

Tradicional. Além disso, a educação seria um instrumento de reconstrução social e 

estabilidade política. Essa linha pedagógica focalizava substancialmente os aspectos 

técnicos e metodológicos, isto é, os meios tidos como racionais, científicos, capazes de 

reinscrever a pedagogia na tradição humanista de pensamento (MONARCHA, 1989). 

O manual de planejamento usado pelas professoras primárias do grupo escolar 

professora Alice Paes indicam que o método de ensino era fundamentado no 

pensamento de Decroly e Dewey.  

Ambos são defensores de uma escola viva, ativa, centrada nas necessidades 

fisiológicas e educativas da criança, superando o ensino centrado no professor. A 

questão que se colocava nesse período era: como ensinar? Técnicas, métodos, 

planejamentos são repensados, novos campos surgem para legitimar a pedagogia 

enquanto ciência educacional, dando um caráter de cientificidade ao ensino.  

O Manual da Professora Primária tinha como projeto formatar planos de 

unidades de experiências, por intermédio dos planos semanais e planos de aula, 

iniciativa designada como “Trabalho e Eficiência na Escola Primária”,  
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Feitos por equipes especializadas, após levantamento das necessidades, 

interesses e possibilidades das crianças, a que se destinam, são orientadas 

tendo em vista as expectativas da sociedade. As pesquisas colhidas 

evidenciam situações médias da população escolar e, em torno destas, 

estruturam-se os planejamentos gerais. Dão eles ao professor uma visão de 

conjunto do trabalho a ser realizado, já que envolvem desde as normas gerais 

estabelecidas no país, na área da educação, até Programas Mínimos e 

Currículos desenvolvidos em cada escola. No programa, o professor encontra 

relação de assuntos a serem ensinados, distribuídos pelas diferentes séries de 

determinado curso. O currículo vai além, reflete os ideais que norteiam a 

escola, valores dominantes no momento, aspirações e o conceito de 

aprendizagem em vigor. É a vivificação do programa, envolvendo-o e 

sugerindo as experiências, que a escola proporciona à criança (MANUAL..., 

1967, p. 19).  

 

O guia de trabalho do professor foi projetado visando os centros de interesse, os 

quais surgiram “da necessidade em tornar mais viva a escola tradicional, essencialmente 

expositiva em cujas aulas as matérias eram desenvolvidas isoladamente [...]. 

Empregando este método, o professor além de atender aos interesses dominantes das 

crianças, aproveita todas as oportunidades surgidas para levá-las a um regime de 

atividades livres e criadoras” (MANUAL..., 1967, p. 21). 

A pedagogia, enquanto ciência da educação legitimou seu espaço à medida que 

“a biologia e a psicologia proporcionaram uma nova compreensão das necessidades da 

infância e os conhecimentos da sociologia estabeleceram novas finalidades para a 

educação” (MONARCHA, 1989, p. 12). 

Sob o enfoque sociológico de base cientificista a escola passará a ser vista como 

um organismo social, apto a desempenhar uma função específica no interior do “corpo 

humano” designado como sociedade. Ao desempenhar com excelência a função que lhe 

é conferida, no nesse “organismo” a instituição de ensino conduzirá os indivíduos 

através dos laços de solidariedade humana, de modo harmônico e ordeiro ao progresso 

social. 

 

Foram inúmeras as falas que retrataram um país indolente, de povo 

preguiçoso, sem cultura, de hábitos suspeitos, atrasado, indiferente 

impulsivo, enfim uma finidade de adjetivos desqualificadores. Neste sentido, 

a população se tornou objeto da ciência através das práticas dos médicos, 

higienistas, dos discursos eugênicos, das novas ideias pedagógicas e 

psicológicas. Se para alguns a nação não existia povo brasileiro, era preciso 

que as diferentes ciências em diferentes espaços o inventassem (VEIGA, 

2002). 
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O progresso social remetia aos tempos modernos da máquina, da sirene, da 

industrialização, da divisão do tempo e dos espaços, da função específica do planejar e 

do executar. Portanto, não caberia na nova sociedade um homem apático, sem 

disciplina, destituído de moral e civilidade. Era preciso ampliar a escolarização da 

massa popular, preparar um novo homem para se adaptar às novas condições sociais, 

fazia-se necessário qualificar novos trabalhadores através de uma escolarização simples, 

eficiente e pragmática. 

A instituição primária era um local cuja vigilância e rotina direcionava o 

trabalho pedagógico do professor primário, e somente em poucas ocasiões havia 

atividades diferenciadas para os alunos, ou que de fato lhes interessassem aos mesmos. 

O que e como ensinar no Grupo Escolar Professora Alice Paes era norteado pelo 

manual citado e definido pela administradora da escola, cabendo a todas as regentes de 

sala cumprir o que fora designado nas reuniões de professoras, conforme consta no 

Boletim de Frequência Diária
8
 e Resumo Mensal de Atividades (1970). 

 

Currículo e Práticas Pedagógicas 

A estrutura e o funcionamento da escola estavam organizados da seguinte forma: 

havia 9 classes de 1ª série, 4 classes de 2ª série, 2 classes de 3ª série e 2 classes de 4ª 

série, não se considerando nessa relação as turmas do noturno, pois não são foco deste 

estudo.   

As professoras eram nomeadas pela Delegacia de Ensino e encaminhadas para a 

escola, conforme a necessidade de cada instituição. As melhores classificadas escolhiam 

as escolas de sua preferência, as vagas restantes eram para as piores classificadas, ou 

para as recém contratadas, que não possuíam tanta experiência no magistério. No 

quadro 2 são indicadas as professoras do ensino primário, divididas por série 

                                                           
8
 Conforme SOUZA (2006), “O parágrafo 4º do artigo 435 do Regulamento do Ensino Primário de 1927, 

determinava que era dever do professor primário dos Grupos Escolares e Escolas Reunidas organizar um 

Boletim Diário com as ocorrências, mencionando o número de alunos, os faltosos, as faltas dos 

professores, os casos de indisciplina e outros aspectos importantes na rotina diária”  (SOUZA, 2006, 

p.525)”. Nessa pesquisa foi localizado o Boletim de Frequência Diária e Resumo Mensal de Atividades, 

do ano de 1970, porém nesse documento não havia registro de falta dos professores, nem os casos de 

indisciplina de alunos. 
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Quadro 1 - Nome das Professoras do Ensino Primário 

 

Naquela época, a primeira série subdividia-se em 1ª série atrasada (pré escola), 

para alunos não alfabetizados, e 1ª série adiantada, voltada para os discentes 

alfabetizados. 

As atividades registradas no Boletim de Frequência Diária e Resumo Mensal do 

ano de 1970 elucidam as pistas necessárias para a compreensão das práticas educativas
9
 

ocorridas no grupo escolar professora Alice Paes. Outra fonte importante para chegar a 

esse fim, encontrada no acervo da escola é o “Manual da Professora Primária”, que 

estabelece as seguintes nomenclaturas para as primeiras séries: 1ª série não alfabetizada 

e 1ª série (nível 1 e 2). 

 

[...] é preciso esclarecer que as turmas de níveis 1 e 2 diferem, muitas vêzes, 

bastante entre si, em conteúdo de aprendizagem, em tôdas as áreas do 

programa. Estejam certos os professores de que haverá necessidade de fazer 

alterações para adequá-lo às classes, em que será desenvolvido. Assim, 

apesar de que todas as crianças classificadas nos níveis 1 e 2 estão ainda em 

fase de alfabetização, isto não é suficiente. É preciso levar em conta o estágio 

de desenvolvimento em que se encontra cada uma para ministrar-lhe o tipo de 

atendimento mais adequado [...] (MANUAL..., 1967, p. 32). 

                                                           
9
 Segundo Sacristán, “A ação refere-se aos sujeitos, embora, por extensão, possamos falar de ações 

coletivas. A prática é a cultura acumulada sobre as ações das quais ela se nutre. Agimos a partir das 

ações, porque o fazemos a partir de uma cultura. A prática é a ação coletiva da experiência histórica das 

ações, é o resultado da consolidação de padrões de ação sedimentados em tradições e formas visíveis de 

desenvolver a atividade. Pode-se adotar o sentido que também é dado em sociologia ao termo prática: 

ações rotineiras próprias de um grupo” SACRISTÁN, J. Gimeno. Poderes instáveis em educação. Porto 

Alegre: Artmed, 1996. p. 73. 

  

 

1ª Série 2ª série 
 

3ª série 

 

 

4ª série 

 

1. Magda Kehdi 

2. Evellin Andraus 

3. Olcedina Borges  

4. Maura Alves de 

Freitas 

5.  Giselda Teodoro 

6.  Eleusa Andrade 

Pereira 

7.  Elza Maria 

Modesto 

8.  Sebastiana Silveira 

Pinto 

1. Dalzira Higina de Ávila 

2. Divina Bianchini 

3. Nilda Ribeiro 

4. Elizabeth Maria dos 

Santos 

5. Dalva Duarte 

1. Regina Aparecida 

Alvares 

2. Neusa Maria Borges 

 

 

1.Walda Lúcia da 

Silva 

2. Eliana Silva 
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As outras séries, conforme esse documento seriam divididas nos seguintes 

níveis: 2ª série: nível 3, 3ª série: nível 4, 4ª série: nível 5. Essa divisão não ocorreu na 

escola tema deste estudo. O levantamento geral da matrícula efetiva em cada série era 

organizado da seguinte forma: o número de alunos do sexo masculino e feminino, o 

número de alunos repetentes e novatos na série, e o total de discentes em cada série. Na 

frequência registrava-se diariamente o quantitativo de alunos do sexo masculino e 

feminino presentes. A relação nominal dos alunos não constava no Boletim de 

Frequência Diária e Resumo Mensal de Atividades (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Situação dos docentes e discentes das 1ª séries do Grupo Escolar Professora Alice Paes (1970) 

 

Nome das Professoras 
Matrículas Início do 

Ano 

Matrículas Final 

do Ano 
Total de 

Alunos com 

média 
Número de Classes Novatos Repetentes 

Total de alunos 

frequentes 

Magda Kehdi 40  33 22 

2. Evellin Andraus 37  35 22 

3. Olcedina Borges das Neves 37  33 32 

4. Maura Alves de Freitas 25  26 18 

5.Giselda Teodoro Andrade 26 12 40 34 

6.  Eleusa Andrade Pereira 38  36 26 

7. Elza Maria Modesto  38 34 33 

8. Sebastiana Silveira Pinto  43 43 38 

9. Maria Aparecida Alvim de Souza  30 22 09 

Total 326 123 302 

  

Observa-se que nas primeiras séries no início do ano havia 326 matrículas; no 

fim esse número caiu para 302, tendo saído, portanto 24 alunos. Portanto, desses 302, 

234 alcançaram média. Nas classes 7, 8 e 9; todos os alunos eram reprovados (classes 

homogêneas). Verifica-se que a professora Maria Aparecida reprovou quase 59% da 

turma e nessa sala todos já haviam sido reprovados.  Ou seja, como era uma turma 

formada por repetentes, mais um ano letivo havia sido perdido para esses alunos, 

certamente a repetição na primeira série estimularia os alunos a evadirem da escola, sem 

a devida conclusão do ensino primário.  
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Em contrapartida, na classe da professora Sebastiana, todos os 43 alunos eram 

repetentes, era a sala onde havia o maior número de estudantes e os 43 estudantes foram 

aprovados. Afinal, o que diferenciava o trabalho de uma professora para outra? O 

número de alunos não é, nesse caso, justificativa para a alta reprovação e evasão na 

outra turma. Constata-se também que nenhum aluno dessa classe abandonou a escola no 

decorrer do ano letivo. 

O mecanismo de homogeneizar as turmas partiu da concepção de que todos 

aprendiam da mesma forma, tese endossada pelos testes de inteligência aplicados na 

instituição escolar. Em sentido mais amplo, a educação nesse período histórico era 

experimental, os estudos centrados na criança possuíam cunho biológico e, 

posteriormente, a psicologia inseriu-se no campo educacional, legitimando-o este como 

campo científico, pesquisando como ocorria o processo de desenvolvimento da criança.  

 

A biologia, ao homogeneizar o humano por meio da natureza, generaliza e 

exporta para diferentes campos do conhecimento um modelo-padrão de 

homem, o que simplifica as complexidades e diversidades humanas e sociais. 

A atenção central volta-se para o padrão de desenvolvimento e não para as 

diferenças. Estas, quando olhadas, encontram-se subordinadas ao padrão 

(ANDREOZZI, 2005, p. 89). 

 

As salas eram organizadas por níveis de aprendizagem que eram mensurados 

pelos exames de inteligência realizados na escola. O professor racionalizava o 

planejamento de ensino, transmitindo as matérias de forma neutra e técnica para que a 

aprendizagem a todos fosse efetivada. Essas técnicas de ensino referem-se 

 

a todo um conjunto de princípios tendentes a rever a forma tradicional de 

ensino. Inicialmente esses princípios derivam da compreensão de 

necessidades da infância, inspirados em conclusão de estudos da biologia e 

da psicologia. Mas alargam-se depois, relacionando-se com outros muito 

numerosos, relativos a funções de escola em face de novas exigências, 

derivadas de mudança na vida social (LOURENÇO FILHO, 1978, p. 17).  

 

O indivíduo, enquanto um organismo vivo, deveria se integrar, para que pudesse 

se adaptar ao corpo social (sociedade), cumprindo nele sua função, para que os grupos 

sociais pudessem viver de maneira harmônica, cada qual desempenhando seu papel. 

Esse ideal também era apregoado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 



 

898 

 

4024/61, Art. 25: “O ensino primário tem por fim o desenvolvimento do raciocínio e 

das atividades de expressão da criança, e a sua integração no meio físico e social”.  

 

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as quais ainda não 

se encontra amadurecida para a vida social. Ela tem por objetivo suscitar e 

desenvolver na criança um certo número de condições físicas, intelectuais e 

morais que dela reclamam, seja a sociedade política no seu conjunto, seja o 

meio social a que ela se destina particularmente (DURKHEIM, 1984, p.17). 

 

Essa ideia biológica e social mascarava as diferenças sociais, as ideologias 

apregoadas pelo Estado e desconsiderava a ideia de ascensão social, pois cada grupo já 

tinha uma função predeterminada no meio social.  

 

Reunir todos os dados relativos aos alunos fazia parte de um mecanismo de 

controle que buscava assegurar a racionalidade e cientificidade das 

observações realizadas. Afinal, a classificação seria feita não a partir das 

impressões pessoais subjetivas e sujeitas a incorreções, mas com base em 

dados objetivos e verificáveis que criavam a necessária aparência de 

objetividade. (SOUZA, 2006, p.524-525). 

 

 

Essas medidas estavam relacionadas com as teorias eugenistas  e biológicas em 

vigor na época, havia a forte crença de que o meio social e a predisposição genética 

determinava o caráter, a postura, a inteligência, e o comportamento de cada aluno em 

sala de aula. Os comportamentos dos alunos eram explicados pelo meio social, pelo 

quoeficiente de inteligência e por questões biológicas, dados quantificáveis que 

respaldavam o rigor e neutralidade atribuída ao ensino.  

Conforme estabelece o Decreto Lei nº 8.529, de 2 de janeiro de 1946, artigo 1º, o 

Ensino Primário teria as seguintes finalidades: 

 

proporcionar a iniciação cultural que a todos conduza ao conhecimento da 

vida nacional, e ao exercício das virtudes morais e cívicas que mantenham e 

engrandeçam, dentro de elevado espírito de fraternidade humana; 

oferecer de modo especial, às crianças de sete a doze anos, as condições de 

equilibrada formação de  desenvolvimento da personalidade; 

elevar o nível dos conhecimentos úteis à vida na família, a defesa da saúde e 

à iniciação no trabalho (BRASIL, 1946, p. 113). 
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A fim de cumprir a função precípua de formar o cidadão civilizado, introjetar os 

valores morais do civismo e da obediência à religião, à Nação e à família, organizou-se 

o currículo escolar para  

 

formar o caráter mediante a aprendizagem da disciplina social, obediência, 

asseio, ordem, pontualidade, amor ao trabalho, honestidade, respeito às 

autoridades, virtudes morais_ valores cívicos e patrióticos, necessários à 

formação do espírito de nacionalidade (SOUZA, 2007, p. 2-3). 

 

O conceito de civilização era transmitido de acordo com cada país, ou seja, era a 

interpretação do ser ou não civilizado, na perspectiva de cada sociedade. A 

escolarização, por sua vez, situa-se nesse processo civilizatório. “[...] Estado e a 

universalização da instrução ampliou para toda a população os modelos de auto coerção, 

o domínio das emoções, os sensos de vergonha e pudor, disseminando outra 

configuração de sociedade, ao inventar a educação escolarizada, como categoria de 

atividade social”. (VEIGA, 2002, p. 98). 

O sentimento de vergonha, sanção, coerção é transmitida na esfera microssocial 

(estabelecimento de ensino) aos alunos, a fim de que tivessem ciência das regras 

instauradas na sociedade.  

A sociedade não era separada apenas pelas classes sociais, mas havia uma 

estrutura social que pontuava o que era decente ou não para os gêneros, “correr atrás de 

um menino, na hora do recreio”, numa sociedade onde os papéis sociais de homem e 

mulher eram previamente definidos, não era admissível. 

 

O currículo oculto ensina, ainda através de rituais, regras, regulamentos, 

normas. Aprende-se também através das diversas divisões, categorizações 

explícitas ou implícitas própria da experiência escolar: entre os mais capazes 

e menos capazes, entre meninos e meninas, entre um currículo acadêmico e 

um currículo profissional (SILVA, 2004, p. 79).  

 

O tratamento revestido pela disciplina severa, autoritarismo, ausência de 

diálogo, marcava o perfil educacional do grupo escolar professora Alice Paes. Em 

alguns casos, os pais fomentavam a ação severa da escola, e agiam com a mesma 

severidade em casa. 
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 “Em particular as crianças das classes operárias aprendem as atitudes próprias 

ao seu papel de subordinação, enquanto as crianças das classes proprietárias aprendem 

os traços sociais apropriados ao seu papel de dominação” (SILVA, 2004, p. 79). 

O objetivo social da instituição primária pesquisada, para o aluno indisciplinado, 

seria prioritariamente transmitir a disciplina, valores morais, religiosos e cívicos, para 

depois introduzir o conteúdo sistemático: ler, escrever e contar. 

Não havia nenhum objetivo nessa escola direcionado ao aluno que tinha 

dificuldade em aprender a ler ou escrever, visto que não foi encontrada nenhuma 

discussão sobre quais seriam os métodos de ensino adequados para esses alunos, pois 

partia-se do pressuposto que, com a cientificidade e neutralidade do ensino, os métodos 

de ensino deveria ser comum a todos, sendo este ideal perseguido pela escola Alice 

Paes.  

Apenas os estudantes que se destacavam eram fonte de inspiração para que os 

professores prosseguissem com os métodos de ensino propostos em manuais e nas 

reuniões técnicas pedagógicas. Os bons alunos eram destaque no meio escolar, para que 

outros estudantes pudessem “copiar” o modelo ideal de aluno na escola professora Alice 

Paes. 

 

Considerações Finais 

O ensino da elite, finalmente chegava à periferia, a construção de um grupo 

escolar nesse contexto, era a via fecunda e honesta que os destituídos de capital 

econômico, necessitavam para que seus filhos tivessem a ascensão social tão almejada 

pela família. 

Ao longo da exposição desse capítulo identificou-se que o objetivo social da 

escola era formar o sujeito cívico, disposto e apto a servir a religião, à pátria e o 

trabalho. Eis o motivo pelo qual a Igreja Católica participava da vida escolar da escola 

primária professora Alice Paes e, embora o Estado “pregasse” a laicidade do ensino, as 

ideias educacionais estabelecidas eram coerentes com o ideal de homem proclamado 

pela religião católica. 

Para cumprir tal objetivo a escola lançou mão de práticas escolares que visavam 

a memorização, passeios em indústrias, empresas de grande porte, para que os alunos 
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iniciassem o processo de familiarização em relação ao funcionamento de uma indústria, 

possivelmente posto de trabalho para muitos alunos que naquela escola estudaram; 

festividades civis e religiosas,  visando a valorização e amor incondicional a Pátria, e a 

religião católica. 

  As classes no grupo escolar professora Alice Paes eram distribuídas de modo a 

contemplar que os melhores discentes se concentrassem numa sala, e os piores fossem 

distribuídos em outras salas, preferencialmente que concentrassem todos os repetentes 

numa única turma. A escola, ao padronizar as salas por níveis de aprendizagem, ignorou 

o aspecto subjetivo do estudante.  

Ainda que o objetivo (ideal) da escola fosse a neutralidade do ensino, o grupo 

escolar Professora Alice Paes não conseguiu transmitir a mesma noção de civilidade, 

respeito, disciplina a todos os alunos, pois cada um apresentava uma identidade singular 

e sendo assim, para cada estudante haveria um tipo de ensino a ser viabilizado.  
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Resumo 

Esse trabalho consiste em um relato de experiência referente à minha participação 

professora formadora do PNAIC-Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa na 

Educação infantil, no município de Patos de Minas, 2017/2018.  O PNAIC é um 

programa de formação continuada para professores alfabetizadores  instituído pelo MEC 

com início em 2012 desenvolvido em parceria com estados e municípios. Tendo por 

objetivo  viabilizar a alfabetização das crianças nos primeiros anos Ensino Fundamental, 

o PNAIC  teve sua base de formação  em um programa composto por materiais 

didáticos, referências pedagógicas e curriculares disponibilizado pelo MEC, para os 

municípios participantes. Já o PNAIC EDUCAÇÃO INFANTIL,  teve início no final do 

ano de 2017, após a adesão do município .Foi instituído pela Portaria nº 826, de 7 de 

julho de 2017. Esse  trabalho apresenta uma visão  geral desse programa no município 

de Patos de Minas  através da  reflexão  do planejamento das ações, das realização dos 

encontros de formação e também análise do material disponibilizado pelo MEC para a 

formação. Os encontros  no município aconteciam após a Formação do Professor 

Formador, evento esse, responsabilidade da Universidade Formadora, no caso em 

questão a,  UNIVERSDADE FEDERAL DE UBERLANDIA.  A partir dessas ações 

pretende-se  contribuir com as discussões  sobre a formação do professor de educação 

infantil  considerando as especificidades  e o espaço  político  dessa etapa educacional. 

 

Palavras-chave:  Formação de professores, Educação Infantil, Alfabetização  

 

INTRODUÇÃO 

 No Brasil a formação de professores assumiu configurações diversas atrelando-

se à política educacional da época, passando pelo tecnicismo, influência mercadológica 

e empresarial, controle de organizações privadas até o descaso total dos órgãos públicos. 

Nas últimas décadas esse quadro tem se revertido graças à proposição de políticas 

públicas que contemplam a formação inicial e continuada desses profissionais. Nesse 

contexto está inserido o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), 

que se configura como um programa de formação continuada de professores, inserido 

na Política Nacional de Formação de Profissionais para o Magistério da Educação 

Básica, Decreto 6.755/ 2009. Através da Portaria nº 867 de julho de 2012 foi instituído 

mailto:neusaesmeria@gmail.com


 

905 

 

pelo Ministério da Educação e Cultura- MEC- o PNAIC com o objetivo de assegurar a 

alfabetização de todas as crianças até o final do 3º ano do ensino fundamental- (Ciclo 

Básico de alfabetização), objetivo esse em consonância com a meta 5-PNE 2014).  

Em julho de 2017, a educação infantil foi incorporada ao PNAIC pelo MEC, 

através da Portaria nº 826, de 7 de julho de 2017, que traz as orientações para as novas 

configurações do programa. Conforme o disposto no artigo 2º, §2º; 

 

As ações do PNAIC terão como foco os estudantes da pré-escola e do ensino 

fundamental, cabendo aos professores, coordenadores pedagógicos, gestores 

escolares e gestores públicos uma responsabilidade compartilhada no alcance 

do direito da criança de escrever, ler com fluência e dominar os fundamentos 

da Matemática no nível recomendável para sua idade. (BRASIL, 2017) 

 

Dessa forma a educação infantil e seus professores foram incluídos nas ações de 

formação do PNAIC. E apesar da falta de informações precisas quanto ao real propósito 

da inclusão da educação infantil ao programa, estados e inúmeros municípios aderiram 

rapidamente ao programa. Não se teve um conhecimento prévio do material a ser 

trabalhado, a proposição era incluir professores de educação infantil. Como oque está 

descrito no atigo2º citado acima, pode inferir-se que para garantir a alfabetização até o 

final do 3º ano, seria importante que já se iniciasse na educação infantil ”uma pré 

alfabetização” .A etapa seguinte seria a formação dos formadores, responsabilidade da 

instituição de ensino superior, no caso do município de Patos de Minas, Universidade 

Federal de Uberlândia- UFU. O PNAIC –EDUCAÇÃO INFANTIL em Patos d Minas 

contou com 03 turmas de professores, inicialmente inscritos 25 em cada turma, 03 

formadores locais e um coordenador municipal. O trabalho de formação foi referenciado 

pelos formadores e coordenadores da Universidade Federal de Uberlândia. 

Após essa breve contextualização pensamos ser importante pontuarmos alguns 

questionamentos   que orientaram a esse relato, o que se pretende com a inclusão dos 

professores da educação infantil, de 6 meses a 5 anos em um pacto pela alfabetização?  

Qual a formação a ser dada para essas professoras? O que realmente deve ser ensinado a 

essas crianças? Quem são os professores da educação infantil no município?  

Acontecerão ações de acompanhamento e avaliação? O que esse material traz para a 

educação infantil? 
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O fato de levantarmos os questionamentos acima descritos, não significa ser 

contrário aos programas de formação continuada e muito menos dizer que não 

impactem positivamente a prática pedagógica dos professores. Consideramos muito 

importantes e bem-vindos programas de formação para professores alfabetizadores e 

professores da educação infantil, bem como novos materiais que possam dinamizar a 

prática pedagógica. São ações importantes para os sistemas educacionais, para os 

profissionais e para as crianças. Porém no contexto atual e considerando as 

especificidades da educação infantil, pretendemos ressaltar essa experiência de 

formação sob uma visão crítica não apenas contemplativa, mas que também visualize os 

aspectos políticos subjacentes à essa ação e traga para o debate outras possibilidades 

para essa etapa educacional. 

Desse modo faremos uma breve incursão histórica pela educação infantil e seu 

percurso de luta pelo reconhecimento como primeira etapa da educação básica e 

também como direito das crianças brasileiras, em seguida apresentaremos recortes da 

formação ocorrida no a partir da discussão do material destinado à formação (os 

cadernos do PNAIC). Desse modo esperamos contribuir com estudos e debates acerca 

da formação de professores a partir das políticas públicas. 

 

CONTEXTUALIZANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL  

No Brasil, durante um longo período a educação infantil esteve atrelada à duas 

vertentes, uma assistencialista, destinada às classes populares e outra escolarizante 

destinadas à classes social e economicamente favorecidas. Para Kuhlmann Júnior 

(1998), a história da EI no Brasil, apesar de demonstrar progressos quanto aos aspectos 

pedagógico, administrativo e institucional, não conseguiu avançar enquanto política 

pública. Questões como o assistencialismo, atendimento de baixa qualidade para 

populações desfavorecidas economicamente e a baixa cobertura de atendimento sempre 

fizeram parte da estrutura da EI, fatores que comprometeram o atendimento à infância 

no Brasil. O autor destaca que,  

 

[...] a história da Educação Infantil nos mostra um processo contraditório em 

que a ambiguidade das propostas, desde sua origem e difusão, deixa 

vislumbrar as potencialidades existentes nas instituições educacionais para as 
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crianças pequenas. Mas também tem sido a história do predomínio da 

concepção educacional assistencialista, preconceituosa em relação à pobreza 

descomprometida quanto à qualidade do atendimento. (KUHLMANN 

JÚNIOR 1998, p. 202) 
 

Podemos dizer que as mudanças econômicas, sociais e políticas decorrentes das 

reestruturações do capitalismo, aliadas às novas concepções de infância e ao 

redimensionamento do papel da criança na sociedade, impulsionaram a implantação de 

políticas para o atendimento dessa clientela. Embora possamos considerar que 

inicialmente essas instituições surgiram com o caráter assistencialista, com o propósito 

de afastar as crianças pobres da miséria, dos maus tratos e até mesmo do trabalho 

imposto pelo sistema de produção, pois era frequente a presença de nas fábricas onde os 

pais trabalhavam. Desde o final da década de 1980, a demanda de atendimento na 

educação infantil teve um aumento expressivo, o que impulsionou e vem pressionando a 

implantação a implementação de políticas públicas para esse segmento.  

A LDBEN 9493 /1996, ao incluir a educação infantil no capítulo da educação 

básica, dotou-a de uma dimensão maior atribuindo-lhe o papel de iniciar a formação 

necessária a que toda pessoa tem direito, definindo-a como primeira etapa da educação 

básica (artigo 21).  A referida lei contempla ainda a questão da formação do profissional 

para atuar nesse segmento educacional, (artigo 62 da LDB/1996) e contribui de modo 

efetivo para o alcance do objetivo que de integrar as ações de cuidado e educação. É 

fato que as mudanças ocorridas nos últimos anos deram à educação infantil visibilidade 

nos espaços acadêmicos e na agenda política, o que pode ser considerado um avanço 

importante. A partir desse reconhecimento, documentos posteriores tiveram com eixos 

norteadores para a o trabalho em creches e pré-escolas, a relação indissociável entre o 

cuidar e educar, ressaltando o direito à brincadeira, propondo uma ruptura com práticas 

assistencialistas e escolarizantes. Diante de um contexto permeado por diferentes 

práticas e concepções que existem no campo do trabalho pedagógico da educação 

infantil as “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil” (DCNEI), 

fixadas pelo MEC/SEB em 2009, com propósito de nortear a elaboração de propostas 

pedagógicas nas instituições que oferecem educação infantil. Enfatizam também as 

dimensões éticas, políticas e estéticas do trabalho pedagógico, trazendo os bebês e as 

crianças  como sujeitos históricos e sujeitos de direitos. As Diretrizes Curriculares 



 

908 

 

Nacionais para a Educação Infantil propõem em seu texto a articulação com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, bem como a observação da 

legislação estadual e municipal sobre o assunto. Sob essa perspectiva, o Art. 13 das 

DCNEI estabelece que; 

 

Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve prever 

formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem 

antecipação de conteúdos que serão trabalhados no Ensino Fundamental. 

(DCNEI-ART 13 pag 30) 
 

Ao explicitar de forma clara, a questão da elaboração da proposta pedagógica e 

levando-se em consideração a inclusão das crianças de 6 anos no ensino fundamental, 

desde o ano de 2006, deveria haver articulação entre infância, brincadeira e escola. A 

educação infantil não tem como função “preparar a criança para o ensino fundamental”. 

Essa articulação deve contemplar a criança em seu ritmo de desenvolvimento e não o 

que a escola espera dela. Logicamente não podemos negar o interesse que as tem desde 

pequenas pelas atividades de leitura, escrita e até mesmo com os números. O que se 

espera é um trabalho articulado com a etapa de desenvolvimento vivenciada pela 

criança e sua capacidade de dominar habilidades, próprias para essa etapa, assim como 

também para as etapas futuras. 

Porém no Brasil, o que se assiste na atual conjuntura é a implantação e a 

implementação de políticas direcionadas para a alfabetização alinhavando-se com as 

propostas curriculares de educação infantil, com pouca ou nenhuma preocupação com a 

criança, seu desenvolvimento, enfim sem compromisso com uma concepção de infância 

que realmente tenha no centro, a criança. Essa assertiva pode ser confirmada por Stieg e 

Araújo (2017) que apresentam um cenário político educacional, no qual a infância e a 

alfabetização tem reforçado concepções políticas marcadas pelo caráter escolarizante, 

mercadológico. Para os autores esse fato evidencia um Estado à mercê de organismos 

internacionais. Demonstram ainda que desde os anos de 1996 a oferta de programas de 

formação para professores alfabetizadores tem se intensificado. O que pode ser 

confirmado por ações tais como; Programa de Formação de Professores Alfabetizadores 

– PROFA (2001-2003), Pró-Letramento (2006-2012) e Pacto Nacional para 
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Alfabetização na Idade Certa – PNAIC (2013), e em 2017 PNAIC EDUCAÇÃO 

INFANTIL. O que todos esses programas têm em comum é o firme propósito de 

alfabetizar todas as crianças cada vez mais cedo, como uma forma de alcançar metas e 

médias cada vez mais altas no quesito alfabetização. 

Assim, no se plano legal, destacamos o reconhecimento da criança como sujeito 

de direitos e, no plano científico, o reconhecimento da importância da EI na/e para a 

formação do ser humano, nos aspectos, intelectual, cultural, social e afetivo, é 

necessário pontuar que esse quadro trouxe à tona a necessidade da construção de 

práticas pedagógicas coerentes e fundamentadas em uma visão de criança cidadã, 

inserida em um contexto sócio histórico,  que respeite as especificidades da infância. 

Nesse contexto podemos destacar a questão da formação tanto inicial quanto 

continuada, como fator de melhoria da qualidade no atendimento, dos bebês e das 

crianças. Nesse contexto ressaltamos a necessidade de uma análise de aspectos como; 

implementação, conteúdos, objetivos e concepções subjacentes à formação continuada 

oferecida pelo PNAIC-Educação Infantil. 

 

ENCAMINHAMENTOS DA FORMAÇÃO – PNAIC EDUCAÇÃO INFANTIL 

NO MUNICÍPIO 

 Como o município de Patos de Minas já era signatário do PNAIC desde o ano 

de 2012, e desde então vem desenvolvendo o programa na rede municipal de ensino 

para professores do 1º ao 3º ano (Ciclo de Alfabetização). Esse atendimento tem se 

concentrado em 04 turmas com uma média de 20 cursistas/turma. A adesão ao PNAIC –

EDUCAÇÃO INFANTIL, aconteceu de forma quase que automática. Considerando o 

andamento do ano letivo, praticamente, início do segundo semestre,  e conforme dito 

anteriormente, o PNAIC  já se encontrava estruturado e em andamento no município,  a  

reunião  para escolha dos formadores locais  aconteceu  durante o mês de agosto/2017, 

com aval da coordenadora local  e da equipe da Secretaria Municipal de Educação, já 

com a adesão do município efetivada. As listas dos professores inscritos já   estavam 

formadas. Inicialmente foram formadas 03 turmas com 25 professores inscritos. Foram 

escolhidos 03 formadores locais. A coordenadora local ficou responsável por essa nova 

etapa do PNAIC.  A instituição de ensino superior (IES) responsável pelo  Polo Foi a 
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Universidade Federal de Uberlândia-UFU. Coube à instituição a coordenação e a 

realização  dos encontros de formação para os formadores locais.A nível local, o 

cronograma de formação previa uma reunião geral com  os participantes do programa, 

que deveria acontecer após a  escolha dos formadores  locais e formação das turmas. 

Esta reunião ficou a cargo da coordenação estadual referenciada pela 28ª 

Superintendência  Regional de Ensino. Após essa reunião  e em conformidade com o 

cronograma, aconteceram 02 encontros de formação para os formadores – via 

28ªSRE.Ainda no ano de 2017 havia estavam previstos dois encontros presenciais com 

as professoras cursistas, além da carga horária de  atividades   em serviço que e 

deveriam ser executadas ainda no ano. Apesar do acúmulo de serviços do final de ano 

conseguimos cumprir o cronograma e aguardar a próxima etapa que seria a formação 

pela Universidade Federal de Uberlândia. O cronograma de formação constou de 

atividades presenciais e em serviço, tanto para os formadores quanto para os professores 

cursistas, perfazendo um total de 100 horas de formação. 

Aconteceram 03 encontros de formação em Uberlândia/UFU, (março, abril e 

maio/2018) com a duração de 16 horas cada um, perfazendo um total de 48 horas de 

formação presencial. Após os encontros, os formadores se reuniam para programar os 

encontros presenciais com os professores cursistas, assim como as atividades  que 

deveriam ser executadas em serviço. Desse modo os encontros presenciais destinados à 

formação  no município, aconteceram  sempre após a participação do formador local no 

encontro realizado pela IES referenciada. O programa foi finalizado no município no 

mês de junho/2018.Quanto à estrutura, o PNAIC/ EDUCAÇÃO INFANTIL é 

estruturado por 09 cadernos temáticos. Com exceção do caderno de apresentação, todos 

os cadernos são compostos por três unidades temáticas cada um. 

 

 

                                          TEMÁTICAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

CADERNO DE 

APRESENTAÇÃO   

Neste Caderno, conversamos brevemente sobre a profissão docente e 

como nos tornarmos professoras. Em seguida, apresentamos a 

organização do curso: objetivos e estrutura, metodologia, avaliação e 

certificação. 

CADERNO 1 -  SER DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ENTRE O ENSINAR E 
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O APRENDER: reflete sobre as relações entre docência, linguagem e 

cultura escrita na Educação Infantil 

CADERNO 2   -  SER CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: INFÂNCIA E 

LINGUAGEM: Este caderno é sobre infância, linguagem e cultura.   

CADERNO 3  - LINGUAGEM ORAL E LINGUAGEM ESCRITA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: PRÁTICAS E INTERAÇÕES; continuidade das discussões 

sobre linguagem e cultura escrita na Educação Infantil 

CADERNO 4  - BEBÊS COMO LEITORES E AUTORES: Caderno  que apresenta  

conhecimentos sobre os bebês e sua relação com uma cultura marcada 

pela linguagem escrita 

CADERNO 5 -  CRIANÇAS COMO  LEITORES E AUTORES: Neste caderno, busca-se 

mostrar que práticas significativas e dialógicas podem se constituir em 

situações desafiadoras que apoiam as crianças nas suas análises e 

reflexões sobre a linguagem escrita 

CADERNO 6 -  CURRÍCULO E LINGUAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL: Este 

Caderno pretende mostrar como é possível desenvolver experiências 

curriculares de qualidade, com o foco na ação das crianças, a partir de 

diferentes linguagens 

CADERNO 7 -  LIVROS INFANTIS: ACERVOS, ESPAÇOS E MEDIAÇÕES:  o 

objetivo foi informar sobre a política pública de leitura e de distribuição 

de livros e apoiar o desenvolvimento de atividades e de situações de 

aprendizagem que contribuam para a formação literária das crianças. 

CADERNO 8 -  DIÁLOGO COM AS FAMÍLIAS: A LEITURA DENTRO E FORA DA 

ESCOLA: vamos refletir sobre a relação entre as famílias e as 

profissionais que atuam em instituições de Educação Infantil e 

apresentaremos propostas para a formação de pais e crianças leitores, 

  Quadro elaborado pela autora-2018 

 

INDÍCIOS SOBRE A FORMAÇÃO DO PNAIC- EDUCAÇÃO INFANTIL 

O caderno de Apresentação, traz uma visão geral da coleção que compõe o 

projeto  “Leitura e Escrita na Educação Infantil”, desenvolvido desde 2008 pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tendo como parceria  a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO).O  grupo organizador afirma que o objetivo inicial da coleção  foi   responder 

a questionamentos específicos  da  educação infantil, como por exemplo, qual a função 

da   educação infantil;  na educação pode-se ensinar a ler, e a escrever; como formar 

leitores e escritores nas creches e pré-escolas? Em conversas com Coordenação Geral de 

Educação Infantil (COEDI) 2013, pensou-se em uma proposta de formação continuada 
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com características próprias para atender à EI. A proposta inicial era de uma formação 

com dois semestres de duração e uma carga horária de 120 horas. No entanto a parceria 

firmada com a COEDI/ MEC,  não aconteceu como a proposição inicial. Fato esse que 

levou   o  grupo gestor  a apontar contradições  quanto à  implementação  e utilização do 

material para o projeto. Contradições essas manifestadas publicamente  através do  e no 

documento “Carta às professoras de Educação Infantil”, assinado pelas professoras 

Mônica Correia Baptista
10

, Rita de Cássia de Freitas Coelho, Vanessa Ferraz Almeida 

Neves e Angela Barreto (UFMG), Patrícia Corsino (UFRJ) e Maria Fernanda Rezende 

Nunes (UNIRIO).  As observações feitas quanto ao distanciamento do projeto original 

podem ser resumidas nos seguintes pontos; como a não impressão e distribuição dos 

cadernos do curso  apenas  para os  participantes,  a redução da carga horária do curso, 

antes previsto para 120 horas presenciais ,  a falta da remuneração aos participantes pelo 

tempo despendido na formação do PNAIC, a falta de uma Coordenação Nacional 

responsável pela formação e pelo acompanhamento das ações do programa,(Baptista 

2018) .Como  o material já havia sido  elaborado e impresso, obviamente, houve 

aplicação de  investimento público, daí a opção  pela suas divulgação a nível nacional, 

bem como sua utilização no PNAIC-educação infantil.  

Como formadora pude constatar a dificuldade de trabalhar sem o material 

impresso. Para os encontros de formação em Uberlândia foram disponibilizadas cópias  

xerocadas que  nem de longe  imitavam a riqueza gráfica do material original. Soma-se 

a esse fato a dificuldade em mostrar  prover as professoras cursistas  do material. 

Mesmo com disponibilização material  online e em pdf, não havia como garantir  o 

acesso a todas. O não pagamento das bolsas   para as cursistas como é de praxe nos 

programas do PNAIC, também foi desestimulante, para não dizermos que foi uma 

desvalorização para com as professoras da educação infantil. Foi realizado o seminário 

de abertura e  dois encontros no ano de 2017,  oito encontros e o seminário de 

encerramento no ano de 2018, totalizando uma carga horária de 48 horas de formação 

presencial. As atividades em serviço foram propostas nos encontros, enviadas para a 

                                                           
10

 disponível em: http://www.projetoleituraescrita.com.br/acoes/carta-as -professoras-da-educacao-

infantil/ 

http://www.projetoleituraescrita.com.br/acoes/carta-as%20-professoras-da-educacao-infantil/
http://www.projetoleituraescrita.com.br/acoes/carta-as%20-professoras-da-educacao-infantil/
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formadora, via email, vídeos e  apresentadas e discutidas  por amostragem. Eram 

apresentadas e discutidas por amostragem em função do tempo e do acúmulo de 

conteúdos para serem trabalhados, pois  cada encontro de formação regional 

pressupunha uma nova etapa. Embora esse modelo de formação continuada   não traga 

inovações, o espaço aberto para discussões e trocas de experiências  foi  bastante 

profícuo. Questões como o acolhimento de bebês, e de crianças na  educação infantil, o 

que e como trabalhar nessa etapa educacional foram temas recorrentes no encontros de 

formação. 

 

CONSIDERAÇÕES 

A proposição de um relato a partir  da experiência vivenciada e da análise dos 

materiais sobre a formação PNAIC-EDUCAÇÃO INFANTIL, revela  que as  propostas 

bem como as  orientações dos programas de formação continuada nem sempre atendem 

aos objetivos  propostos revelando os dilemas próprios de sua execução. As etapas 

educacionais a que se destinam   nem sempre são tratadas com o respeito e 

especificidade que a faixa etária exige, como é o caso de educação infantil. As 

demandas de quem  atua  cotidianamente , nos espaços educativos na base dessas 

formações não são respondidas,  existe um controle externo  que insiste em difundir  e 

propagar  um  padrão, um” modus operante” para  aprender e  ensinar, desconsiderando 

a história de quem e de quem aprende, no caso em questão .  No caso da educação 

infantil  suscita questões como a  escolarização precoce, a utilização de diferentes 

linguagens,  o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita, e também a avaliação.  

 Teoricamente o material é  complexo  além de ser extenso para  ser trabalhado 

no prazo estipulado. É também bastante rico no quesito visual, imagens que retratam 

personagens familiares à infância permeiam  todos os cadernos . O  modelo formativo  e 

o cronograma  apertado deixaram pouco espaço para discussões e reflexões .Enquanto 

formadora vivenciei o esforço e o empenho de muitas professoras em desenvolver as 

atividades, enquanto que não tive meios para motivar  outros a refletirem e quiçá adotar 

uma postura reflexiva. Toda formação se efetiva na sala de aula, na prática pedagógica, 

no movimento de cada docente que se apropria dos conhecimentos adquiridos na  

formação, e transforma e ressignifica sua prática  a partir do  contexto em que se situa e 
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de sua  possibilidades que lhe são postas pela rede de ensino em que estão inseridos, 

pelas escolas e pelas crianças.  Uma  proposta de formação continuada para professores 

da educação infantil, não deve ter como horizonte apenas a alfabetização, deve 

considerar  as especificidades dos que os sujeitos envolvidos no processo educativo, 

crianças e professores e considera-los  capazes de se apropriar , produzir e utilizar os 

conhecimentos  historicamente construídos pela humanidade. Esperamos  que a 

educação infantil ocupe o espaço que lhe é devido na formação do indivíduo e que  se 

torne  um compromisso de todos nós envolvidos com a causa da educação. 
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Resumo:  

O texto consiste em uma revisão teórica a respeito de estudos que envolvem linguagem 

e linguagens infantis, sustentada na Psicologia Histórico-Cultural e na Sociologia da 

Infância, compondo parte de uma pesquisa de doutoramento em andamento pelo 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia 

(PPGED/UFU). O presente trabalho experimenta problematizar e compreender as 

linguagens das crianças pequenas ao reconhecê-las como sujeitos humanos constituídos 

na cultura e na linguagem, produção humana socialmente construída. Logo, busca-se 

discutir aqui possibilidades de (re)conhecer e praticar as linguagens infantis no 

cotidiano da escola de educação infantil. Assim sendo, a escola apresenta-se como 

contexto de brincadeiras que proporcionam distintas experiências socioculturais para as 

crianças e como possibilidade de construção e exercício das múltiplas linguagens 

infantis. 

Palavras-chave: crianças; linguagens; educação infantil. 

 

Introdução 

A partir do momento em que me interessei pela temática – as linguagens das 

crianças - tenho compreendido que elas são praticantes da linguagem humana em suas 

distintas experiências socioculturais. Com base em minha atuação como professora e em 

outros estudos realizados (FARIA, 2014 a-b; 2016; 2017), é possível evidenciar que as 

crianças conhecem o mundo à sua volta a partir das experiências socioculturais que 

perpassam a vida delas. A linguagem é um dos elementos culturais que, no início da 

vida, são ensinados pelos adultos às crianças. Desde os primeiros gestos e olhares da 

mãe com seu bebê, por exemplo, há, nessa relação comunicação, trocas e aprendizagens 

sobre o mundo e sobre suas formas de expressão. Nesses encontros de sujeitos, ambos 

praticam as linguagens que são intercambiadas na relação de comunicação, são 

estabelecidas conexões, bem como são constituídos e produzidos signos e sentidos. 

mailto:paula_afaria@yahoo.com.br
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Dessa forma, é fato que as linguagens da humanidade não perpassam apenas a oralidade 

e a escrita, mas, também, outras formas de expressão, como as sensações, os gestos, os 

sentimentos, os silêncios, os olhares, os desenhos, as músicas, as pinturas, os sorrisos, 

os choros, entre outras tantas possibilidades expressivas e comunicativas. 

Tais apontamentos me conduziram para uma pesquisa de doutorado pelo 

Programa de Pós-Graduação em Educação, ainda em andamento, que buscou construir 

diálogos com crianças pequenas, até quatro anos de idade, em uma escola pública 

municipal de Uberlândia. Nesse sentido, busquei compreender como os diálogos com 

essas crianças estavam sendo construídos, quais linguagens e mensagens me revelavam. 

A investigação fundamentou as reflexões com base em estudos da psicologia 

Histórico Cultural, especialmente com Vigotski (2005; 2007; 2014) e em estudos da 

Sociologia da Infância, com Sarmento (2003). A pesquisa foi produzida na dimensão do 

cotidiano pela modalidade de investigação qualitativa, orientada e inspirada nos 

princípios da etnografia, caminhos metodológicos que foram constituídos nas e pelas 

relações construídas com as crianças no processo de investigação.  Para as finalidades 

desse presente texto, optei por aqui apresentar as discussões teóricas relacionadas a 

linguagem e as linguagens infantis compondo as reflexões e diálogos com as teorias das 

crianças.  

Larrosa (2011) me ajuda a pensar nas práticas de linguagens das e com as 

crianças, quando questiona em que linguagens se elabora e se expressa a experiência. 

Para o autor, experiência é o que me toca, o que me afeta e me transforma, é paixão, é 

passional, em um território de passagem. Isso quer dizer que a experiência com o outro 

não é algo previsto, muito menos controlável, que depende da relação. Larrosa (1999) 

afirma que é pela experiência com o outro que é possível integrar pensamento, corpo, 

emoção e afeto, em uma única ação; diz que é fácil discutir sobre a linguagem das 

teorias, pois está nos livros, mas pensar em linguagem que se constrói pelas 

experiências é mais difícil, pois está permeada de metáforas, de afeto, de corpo, da 

mente, tudo interligado. Além disso, para o autor, encontrar com as crianças e com suas 

infâncias é uma verdadeira experiência, uma vez que é encontrar com o que não se 

conhece, que é estrangeiro, que dialoga em uma outra linguagem não apenas verbal, a 

da experiência. 



 

918 

 

 

Uma língua também atravessada de exterioridade, de alteridade. Uma língua 

alterada e alterável. Uma língua com imaginário, com metáforas, com relatos. 

Qual seria essa língua? Em que linguagens se elabora e se comunica a 

experiência? Ou, mais fundamentalmente, pode comunicar a experiência? 

(LARROSA, 2011, p. 27).  

 

Diante desses conceitos de Larrosa (1999; 2011), procurei ampliar a 

compreensão sobre linguagem e linguagens infantis em distintas fontes. Com esse 

investimento, compreendi melhor as possibilidades dos diálogos constituídos com as 

crianças no cotidiano escolar e fortaleci a posição de que as crianças são sujeitos de 

diversas formas e se expressam de diferentes modos.  

Primeiramente, senti uma curiosidade que buscar definições da palavra 

“linguagem” na internet e em seus dicionários, queria conhecer como a internet aborda 

essa palavra e o quanto dela estaria relacionada às crianças. Posteriormente, revisitei 

publicações que discutem a abordagem pedagógica das escolas reggianas, que me 

inspiraram também para aprender sobre as linguagens infantis. Recorri aos construtos 

teóricos da Psicologia Histórico-Cultural com Vygotsky (2005; 2007; 2014) e da 

Sociologia da Infância, com Sarmento (2003) relativos à linguagem e às crianças.  

Na internet chamou minha atenção para a grande quantidade de palavras que 

adjetivaram o termo linguagem, evidenciando diversos tipos de linguagem. Pude notar 

as seguintes definições: linguagem verbal e não verbal; linguagens das artes, linguagem 

mista, coloquial e informal, e linguagem da programação. Na internet, também me 

deparei com definições de linguagem em dois dicionários online
11

, dos quais destaquei 

os seguintes significados:  

                                                           
11 1.ling. qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, 

sonoros, gráficos, gestuais etc. "l. humana". 2.p.ext. qualquer sistema de símbolos ou sinais ou objetos 

instituídos como signos; código. "l. da dança" 3.p.ext. meio de comunicação natural próprio de uma 

espécie animal "a l. dos golfinhos". 4.maneira de exprimir-se própria de um povo, uma área geográfica, 

um autor, uma escola etc.; linguajar, falar, fala, dialeto, língua. "a l. nordestina". 5. maneira de expressar-

se própria de um grupo social, profissional ou disciplinar; jargão, língua. "linguagem jurídica" 

(http://www.google.com.br/linguagem/ acesso em 29 de janeiro de 2018).  

   2.[...] é o sistema através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da 

escrita ou de outros signos convencionais [...]. Na linguagem do cotidiano, o homem faz uso da 

linguagem verbal e não-verbal para se comunicar. A linguagem verbal integra a fala e a escrita (diálogo, 

informações no rádio, televisão ou imprensa, etc.). Todos os outros recursos de comunicação como 

imagens, desenhos, símbolos, músicas, gestos, tom de voz, etc., fazem parte da linguagem não-verbal 

(https://www.significados.com.br/ linguagem/acesso em 10 de maio de 2018). 
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• Meio de comunicação natural de uma espécie – Exemplo: linguagem dos 

gatos.  

• Maneira própria de expressar de um povo, ou escola, ou de um autor, 

referindo-se ao linguajar, à língua, ao dialeto – Exemplo: linguajar do mineiro.  

• Qualquer sistema de símbolos ou sinais ou objetos instituídos como 

signos; um sistema de representações código – Exemplo: Linguagem das artes, 

linguagem computacional.  

• Maneira própria de expressão de um grupo social – Exemplo: linguagem 

religiosa. 

• Meio sistemático ou sistema de expressão de ideias, sentimentos por 

distintas formas, verbal e não verbal, expressa por gestos, sinais, símbolos, desenhos, 

tom de voz, músicas e danças – Linguagem humana. 

O conceito de linguagem é vasto e amplo e pode ser compreendido de várias 

maneiras, que caracterizam a existência de diversas linguagens. No que se refere à 

linguagem humana, torna-se importante pensá-la como meio sistemático ou sistema de 

expressão, tanto verbal como não verbal. A partir da multiplicidade de linguagens 

encontradas na internet, questiono o porquê de as crianças não serem citadas nessa 

listagem, por exemplo, com os termos sobre linguagem das crianças ou linguagens 

infantis. Poderia até compreender que tais termos estão contidos nos outros conceitos. 

Todavia, ao refletir melhor sobre tal ausência, vou ao encontro da afirmação de 

Sarmento (2003), quando diz que justamente pelo fato de ser perceptível que crianças 

imaginam o mundo, criam e se expressam por formas, as vezes, distintas à do adulto, é 

atribuída a essa diferença a ideia de déficit, da falta, do ser incompleto; portanto, 

constitui-se a ideia de que as crianças não são seres de linguagem, não têm o que dizer, 

comunicar e expressar.  

 

[...] Essa ideia do déficit é inerente à negatividade na definição da criança, 

que constitui um pressuposto epistémico na construção social da infância pela 

modernidade: criança é o que não fala (infans), o que não tem luz (o a-luno), 

o que não trabalha, o que não tem direitos políticos, o que não tem 

responsabilidade parental ou judicial, o que carece de razão etc. 

(SARMENTO, 2003, p. 2-3). 
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Contrariando a ideia de que as crianças são serem incompletos, a Sociologia da 

Infância as concebe como sujeitos da cultura, sujeitos que produzem e interpretam a 

cultura. Assim, as infâncias são compreendidas como uma categoria social do tipo 

geracional, por meio da qual se manifestam as possibilidades e as tensões. Portanto, as 

crianças produzem culturas, interpretam o que vivem e se expressam, tanto verbalmente 

como por outras formas, praticam linguagens, experimentam, em suas ações, o que 

compreendem do mundo. A partir desse modo de pensar, as crianças e suas infâncias 

representam parte daquilo que é diferente, mas não são sujeitos inferiores.  

Larrosa (1999) ensina que há uma infinidade de produções, de artefatos e de 

estruturas feitas para crianças, assim como há milhares de teorias que explicam a vida 

delas. Acrescenta que, por arrogância, o adulto continua a reduzir a infância àquilo que 

acredita que as crianças precisam e pensam. Para esse teórico, é possível reconhecer a 

infância como um outro, diferente daquilo que já categorizamos pelas teorias e 

instituições; as crianças são estrangeiras e enigmáticas, a infância é entendida como 

algo desconhecido, experiência a ser descoberta, mas que é impossível de controlar e de 

manipular.  

Em razão dessa negatividade atribuída as crianças e criticada por Sarmento 

(2003) e de acordo com a ideia de que as crianças não são inferiores e, sim, diferentes, 

explicada por Larrosa (1999), não há uma única imagem das crianças na escola ou 

mesmo não há algo para desvendar das crianças e de suas infâncias, ou de interpretar as 

formas de se expressarem a respeito do que vivem no mundo; estar com as crianças é 

procurar maneiras de legitimá-las nas suas formas de expressão.  

Na obra intitulada de “As cem linguagens das crianças”, organizada pelos 

americanos Carolyn Edwards, Lella Gandini e George Forman (1999), apresenta-se a 

constituição da proposta pedagógica das escolas municipais de Reggio Emilia, na Itália, 

no período pós-Segunda Guerra Mundial, destacando a figura de Loris Malaguzzi
12

  

como um dos precursores, as teorias e propostas pedagógicas que a equipe de 

                                                           
12

 Um dos fundadores da proposta educativa de Reggio Emilia na Itália. Trabalhou nas escolas italianas 

de 1920 até 1994, ano de sua morte. Colaborou junto a comunidade local na reconstrução das escolas, no 

período pós-Segunda Guerra Mundial, para os filhos das famílias vítimas desse conflito (EDWARDS; 

GANDINI; FORMAN, 1994). 
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professores tem desenvolvido junto com as crianças e com a comunidade. O sucesso da 

referida obra levou os mesmos organizadores a publicaram o segundo volume, 

composto de ensaios que relatam os desdobramentos e histórias dos últimos tempos da 

abordagem pedagógica das escolas italianas (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 

2016). Nessa publicação, demostram que o mais importante em um processo educativo 

é a relação, o encontro respeitoso entre sujeitos na escola, que dialogam, trocam 

conhecimentos e buscam constituir, coletivamente, ambientes de aprendizagem escolar 

em que todas as manifestações expressivas sejam valorizadas.  

Na obra de Edwards, Gandini e Forman (1999) nas páginas iniciais encontra-se a 

poesia de Malaguzzi “Ao contrário as cem existem”.  

 

Ao contrário, as cem existem 

                                           Loris Malaguzzi 

A criança é feita de cem. 

A criança tem cem mãos 

cem pensamentos 

cem modos de pensar 

de jogar e de falar. 

Cem sempre cem 

modos de escutar 

as maravilhas de amar. 

Cem alegrias para cantar e compreender. 

Cem mundos para descobrir. 

Cem mundos para inventar. 

Cem mundos para sonhar. 

A criança tem cem linguagens 

(e depois cem cem cem) 

mas roubaram-lhe noventa e nove. 

A escola e a cultura 

lhe separam a cabeça do corpo. 

Dizem-lhe:  

de pensar sem as mãos 

de escutar e de não falar 

de amar e maravilhar-se 

só na Páscoa e no Natal. 

Dizem-lhe: 

de descobrir o mundo que já existe 

e de cem 

roubaram-lhe noventa e nove. 

Dizem-lhe: 

que o jogo e o trabalho 

a realidade e a fantasia 

a ciência e a imaginação 

o céu e a terra 

a razão e o sonho 

são coisas 
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que não estão juntas. 

Dizem-lhe: 

que as cem não existem 

A criança diz: 

ao contrário, as cem existem 

 

Entendo com ela que as crianças resistem como podem, por meio de infinitas 

formas de compreender o mundo, ainda que existam muitas pessoas que as 

contradigam. Causa-me angústia constatar que a escola e a cultura separam o que as 

crianças compreendem como se estivessem juntos: pensamento e ação, escuta e fala, 

aprendizagem e emoções, brincar e estudar, realidade e fantasia, ciência e imaginação, 

céu e terra, razão e sonho. De fato, as crianças pensam e sentem diferente dos adultos, 

expressam-se com seus corpos, brincam com seriedade, às vezes aprendem enquanto 

brincam, fantasiam sobre a realidade, imaginam o que ainda não existe, andam pelo céu 

e voam pela terra, sonham suas razões. Tudo isso as crianças fazem! Mas há uma 

grande dificuldade de compreendê-las e, normalmente, o que se pretende é controlá-las, 

buscando adequá-las aos padrões adultos o mais cedo possível, uma vez que suas 

diferenças são tidas como perigosas.  

Não tenho a pretensão de aprofundar aqui uma compreensão sobre a proposta 

pedagógica italiana, entretanto, o respeito às linguagens das crianças ali existente 

despertou meu interesse para outros tipos de relações com as crianças no espaço-tempo 

da escola.  

De acordo Carla Rinaldi (2012), foram inúmeras e ainda são muitas as 

influências teóricas que contribuem para a continuidade dos trabalhos nas escolas 

italianas. A autora destaca que, a partir da década de 1970, quando os professores 

começaram a estudar a teoria de Vygotsky, abriram-se para prestar atenção à relação do 

pensamento com a linguagem e à mediação da cultura e dos símbolos nas ações 

humanas. Rinaldi (2012) explica que, por mais que a semiologia de Vygotsky seja 

relevante para a compressão da relação pensamento e linguagem, é uma teoria que 

enfatiza profundamente a linguagem oral, sendo indispensável e necessário o estudo 

dessa dimensão da linguagem; compreender possibilidades da linguagem oral na 

infância é muito importante para entender outros modos expressivos das crianças. O 

reconhecimento da multiplicidade de linguagens das crianças significou compreender 
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que, na escola, há uma gama de mediadores semióticos na relação das crianças entre si, 

com os adultos e com o conhecimento, por exemplo, os vídeos, as câmeras digitais e os 

computadores, entre outras ferramentas culturais.  

De acordo com Ana Lucia Faria e Suely Mello (2005; 2009), as escolas 

municipais de Reggio Emília realizam um trabalho importante, no que se refere a 

explorar e a instigar as expressões das mais diversas linguagens das crianças. Destacam 

que, nessas escolas, a música, a pintura, as produções bi e tridimensionais compõem o 

universo simbólico e concreto das crianças e de seus professores. As crianças 

manuseiam instrumentos, experimentam e realizam atuações para conhecer e interpretar 

o mundo, exercitam, desde a mais tenra idade, as linguagens do mundo.  

Assim, entendi que tais escolas italianas buscam não se prender apenas às teorias 

e estão abertas a aprofundar e ultrapassar barreiras, à medida que as crianças apresentam 

novas possibilidades e necessidades. Os estudos sobre as escolas italianas me 

inspiraram a conhecer melhor as crianças, a encontrar-me com elas, a dialogar com elas 

e a escutá-las nas suas diversas formas de expressão. Por outro lado, não me prendo a 

essa abordagem, porque sei que possui constituição histórica, social, econômica e 

cultural distinta da realidade brasileira, ainda que me motive como professora. No bojo 

teórico da abordagem de Reggio Emilia, busquei identificar como expandiram o 

conceito de Vygotsky sobre linguagem, por isso, fui em busca de aprofundar estudos 

com esse autor.  

De acordo com Vygotsky (2005, p. 62), para refletir sobre linguagem é preciso 

relacioná-la como desenvolvimento do pensamento, que é “[...] determinado pela 

linguagem, isto é, pelos instrumentos linguísticos do pensamento e pela experiência 

sociocultural da criança”. Pensamento e linguagem possuem uma relação dinâmica, em 

constante movimento; tal relação é constituída ao longo do processo de 

desenvolvimento humano, sustentada na diversidade de experiências socioculturais. 

Para o autor, as crianças se desenvolvem intelectualmente a partir da apreensão dos 

meios sociais do pensamento, isto é, por meio da aquisição da linguagem. 

 

A relação entre o pensamento e a palavra é um processo vivo; o pensamento 

nasce através das palavras. Uma palavra desprovida de pensamento é uma 

coisa morta, e um pensamento não expresso por palavras permanece na 
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sombra. A relação entre eles não é, no entanto, algo já formado e constante; 

surge ao longo do desenvolvimento e também se modifica (VYGOTSKY, 

2005, p.190). 

 

Vygotsky (2005) explica que a linguagem escrita é diferente da linguagem 

falada na sua estrutura e no seu funcionamento, demandando elevado nível de abstração. 

Expressar-se pela escrita exige: “[...] qualidades musicais, expressivas e de entonação 

da fala oral. Ao aprender a escrever, a criança precisa desligar-se do aspecto sensorial e 

substituir palavras por imagens de palavras” (VYGOTSKY, 2005, p. 123).  

Nesse sentido, Vygotsky (2007, p.128) diz que o gesto “[...] é o signo visual que 

contém a futura escrita da criança, assim como uma semente contém um futuro 

carvalho”; e exemplifica que inicialmente os gestos estão tão fortemente ligados à 

escrita e que quando a criança diz sobre os seus desenhos ou rabiscos ela movimenta 

seus corpos, os dedos, os braços, as pernas e dramatiza; completa sua ideia anterior ao 

dizer que os traçados iniciais das crianças suplementam os gestos que a criança 

expressou, em uma relação de continuidades.  

 

A escrita exige um trabalho consciente porque a sua relação com a fala 

interior é diferente da relação com a fala oral. Esta última precede a fala 

interior no decorrer do desenvolvimento, ao passo que a escrita segue a fala 

interior e pressupõe a sua existência (o ato de escrever implica uma tradução 

a partir da fala interior). Mas a gramática do pensamento não é igual nos dois 

casos. Poder-se-ia até mesmo dizer que a sintaxe da fala interior é exatamente 

oposta à sintaxe da escrita, permanecendo a fala oral em uma posição 

intermediária (VYGOTSKY, 2005, p. 124). 

 

Por isso, entendo que experiências socioculturais com as crianças pequenas — 

no que se refere às danças, músicas, desenhos, pinturas, esculturas, literatura, 

brincadeira – são determinantes para constituir condições estruturais de funcionamento 

do pensamento e, posteriormente, da linguagem escrita nas idades mais avançadas. 

Compreendi com Vygotsky (2005; 2007) que para a criança pequena, escrever é muito 

difícil, porque ainda não corresponde às suas capacidades verbais, pois, na tenra 

infância, há uma falta de habilidade, por parte dela, diante da atividade de abstração.  

A explicação sobre a diferença de funcionamento e da estrutura entre a 

linguagem escrita e a linguagem oral me leva a pensar também que as crianças mais 

novas possam ter experiências socioculturais em que a linguagem escrita esteja 
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envolvida, o que não quer dizer que tenham habilidades com a linguagem escrita. 

Entendo que, por meio de situações socioculturais diversas, é que as crianças poderão 

constituir interesses e conhecimentos sobre a escrita.  

Vygotsky (2005; 2007) afirma que a linguagem da criança articulada, os gestos e 

olhares são considerados expressões de comunicação humana igualmente importantes 

para o desenvolvimento cognitivo, compondo uma mesma função psicológica 

complexa. A fala não só acompanha a atividade prática, mas também auxilia na 

comunicação ou na execução de uma intenção. Logo, é possível considerar gestos, 

olhares como ações expressivas diversas que precedem e acompanham a fala durante o 

processo de desenvolvimento. 

 

As crianças não ficam simplesmente falando o que elas estão fazendo; sua 

fala e ação fazem parte de uma mesma função psicológica complexa, dirigida 

para a solução do problema em questão [...] as crianças resolvem suas tarefas 

práticas com a ajuda da fala, assim como dos olhos e das mãos 

(VYGOTSKY, 2007, p. 13).  

 

Vygotsky (2007, p.23) esclarece que “[...] a criança enriquece suas primeiras 

palavras com gestos muito expressivos, que compensam sua dificuldade em comunicar-

se de forma inteligível através da linguagem”. As crianças enfrentam situações, 

possuem intenções, querem ser compreendidas e utilizam as distintas linguagens que 

conhecem para se expressarem. Nesse sentido, o homem desenvolveu a necessidade de 

comunicar e de interagir, por isso constituiu o uso das palavras articuladas aos sons, às 

ações expressivas e aos signos. A essência da palavra não está apenas nessas 

características do signo linguístico, mas também no contexto de sua aplicação 

(VYGOTSKY, 2005; 2007). 

 

Quando analisado dinamicamente, esse amalgama de fala e ação tem uma 

função muito específica na história do desenvolvimento da criança; demostra, 

também, a lógica da sua própria gênese. Desde os primeiros dias do 

desenvolvimento da criança, suas atividades adquirem um significado próprio 

num sistema de comportamento social e, sendo dirigidas a objetivos 

definidos, são refratadas através do prisma do ambiente da criança. O 

caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de uma 

outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo de 

desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história 

individual e a história social (VYGOTSKY, 2007, p. 19-20). 
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É na interação com o outro que as palavras, os gestos, os sinais e os símbolos 

produzem suas significações e seus sentidos. É por meio da interação com o outro que a 

criança reproduz e produz linguagens diversas, expressando-as, constitui representações 

mentais e se desenvolve intelectualmente  

Em outra obra de Vygotsky (2014), identifiquei, na introdução escrita por João 

Pedro Fróis, uma breve descrição das ações apreciadas por crianças, a partir de sete 

anos, nas pesquisas levantadas por Vygotsky; ele as nomeia de modalidades expressivas 

e considera, nessa publicação, quatro delas: dramatização, leitura, desenho e a escrita 

criativa. “Todos esses modos de expressão, que a criança no seu desenvolvimento 

elabora e a escola promove, potenciam as funções psicológicas superiores e têm um 

natural significado na educação da criança” (VYGOTSKY, 2014, p. 9).  

Esta publicação do autor põe em relevo a discussão de que as crianças, a partir 

de sete anos conforme a pesquisa do autor, apreciam os elementos culturais de 

comunicação humana, destacando a criação literária sustentada na linguagem verbal, 

como a forma expressiva mais comum do período escolar.  

 

[...] é muito mais fácil desenvolver o gosto literário na criança, e tem-se mais 

sucesso quando se convida a criança a escrever sobre um tema que ela 

compreenda, que a emocione e, especialmente, a estimule a expressar com 

palavras seu mundo interior. É muito frequente que a criança escreva mal 

porque não tem sobre o que escrever (VYGOTSKY, 2014, p. 55). 

 

Vygotsky (2014) aponta, concisamente, que as crianças em idade pré-escolar 

(três a seis anos), utilizam o desenho como expressão gráfica mais típica, além das 

outras ações como os gestos, olhares, símbolos e a imaginação, considerada, pelo autor 

como fundante do desenvolvimento, não só cognitivo, mas também emocional.  

Com Vygotsky (2005; 2007; 2014), compreendi que as crianças possuem uma 

real necessidade de se expressarem por meios diversos; elas o fazem com seriedade e 

com uma pluralidade de recursos; utilizam, muitas vezes, linguagens distintas daquelas 

utilizadas pelos adultos; as crianças expressam sentimentos reais e sinceros a partir de 

imaginação concreta que vivem. Ainda que Vygotsky não apresente claramente, nas 

obras pesquisadas, preocupações com as crianças pequenas (zero a cinco anos) tanto 
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quanto exibe com as crianças um pouco mais velhas (a partir dos sete anos), que 

possuem a linguagem oral e escrita mais desenvolvidas, oferece uma base teórica 

importante para compreender as crianças como sujeitos históricos produzidos na cultura 

e praticantes da linguagem no cenário sociocultural em que vivem. Conforme o autor, 

“[...] a verdadeira tarefa da Educação consiste, não em inculcar prematuramente na 

criança a linguagem dos adultos, mas em ajudar a criança a desenvolver e formar a sua 

própria linguagem literária” (VYGOTSKY, 2014, p. 57). 

Portanto, as crianças pequenas desenvolvem linguagens, especialmente a fala e a 

escrita, enquanto gesticulam, movimentam-se com e na linguagem, constituindo uma 

relação dinâmica entre o pensamento e a linguagem. Desse modo, compreendo que o 

desenvolvimento da linguagem acompanhada de gestos, olhares, desenhos, símbolos, 

sinaliza, no meu modo de entender, que as crianças são seres linguageiros e atuam com 

e na linguagem, apreendida e produzida nas experiências de interação socioculturais 

desde bebês. Sandra Richter e Maria Carmen Barbosa (2010) explicam que o termo 

linguageiro, tem origem no verbo linguajar, um neologismo que faz referência ao ato de 

estar imerso na linguagem. “Na interação com o outro, nas inúmeras possibilidades que 

o outro lhe aponta, ela [a criança] imprime as marcas do humano e constrói sentidos nas 

linguagens. Sentidos intimamente vinculados ao ato de brincar, criar, linguajar” 

(RICHTER; BARBOSA, 2010, p. 91) [acréscimos meus]. É por isso que, tanto as 

crianças quanto,  

 

Os bebês sabem muitas coisas que nós culturalmente não conseguimos ainda 

ver e compreender e, portanto, reconhecer como um saber. As suas formas de 

interpretar, significar e comunicar emergem do corpo e acontecem através 

dos gestos, dos olhares, dos sorrisos, dos choros, enquanto movimentos 

expressivos e comunicativos anteriores à linguagem verbal e que constituem, 

simultâneos à criação do campo da confiança, os primeiros canais de 

interação com o mundo e os outros, permanecendo em nós – em nosso corpo 

– e no modo como estabelecemos nossas relações sociais [...]. Por isso, os 

bebês nascem “falando”, brincando e “conversando” com qualquer um 

através de múltiplas linguagens: do olhar, do gesto, do toque (RICHTER; 

BARBOSA, 2010, p.87). 

 

Pensamentos em movimento... 

A discussão teórica aqui apresentada direciona-me para a compreensão de que as 

linguagens das crianças produzem-se por e com os diversos elementos da cultura, tais 
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como a fala, os gestos, os sons, e as artes, ou seja, as crianças são praticantes de 

linguagens enquanto atuam nela e com ela. As crianças praticam o que observam e o 

que experienciam em suas vidas, expressam de distintas formas enquanto compreendem 

e atribuem significados às suas vivências. Por isso, pensamento e linguagem estão 

conectados no processo de desenvolvimento da criança, que pensam e utilizam 

instrumentos linguísticos e expressam com base nas suas experiências socioculturais.  

Jacques Rancière (2002) me ajuda a pensar sobre essa questão, ao ponderar que 

é preciso colocar as crianças presentes nas reflexões, são potentes para expressar. 

Argumenta que, não se trata de formar artistas, grandes pintores, mas, “homens 

emancipados”, conscientes da igualdade das inteligências. É por meio da obra do 

artesão ou da retórica da ciência, que se comunica a sua atividade, a sua cultura, a forma 

de fazer e conceber o mundo. Para ele, nós, o povo, conseguimos “emancipar-nos” 

quando nos comunicamos, expressamo-nos sobre o que queremos aprender. “O que 

embrutece o povo não é a falta de instrução, mas a crença na inferioridade de sua 

inteligência” (RANCIÈRE, 2002, p.50). 

A partir dessas e de outras relações teóricas, pondero que meus pensamentos 

estão em constante movimento a respeito da temática linguagens das crianças. Eu, como 

professora, concebo que meu papel em ensinar crianças pequenas passa, sobretudo, pela 

legitimação das linguagens expressivas infantis, em [re]conhecê-las como sujeitos, em 

[re]conhecer elementos culturais tão notórios para todos nós e, ao mesmo tempo, 

desconhecidos, quando o assunto são as vidas e experiências das crianças e suas 

infâncias. 
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Resumo:  

É sabido que se alimentar é algo fundamental para o ser humano, e que uma 

alimentação saudável é essencial para manter uma vida sadia. Isso se torna ainda mais 

importante quando se trata de crianças na educação infantil, pois é nesse momento que 

estão começando a desenvolver e descobrir os seus hábitos alimentares. O objetivo 

deste artigo é elucidar a importância de um trabalho pedagógico e lúdico sobre 

alimentação saudável com crianças no período da educação infantil e do papel do 

professor em incentivá-las a ter o hábito de consumir alimentos saudáveis, ajudando-as 

a compreender que isso fará bem para o seu crescimento e desenvolvimento.  Para tanto, 

durante o período de estágio obrigatório do curso de pedagogia, foi realizado um projeto 

de intervenção intitulado “A busca por uma alimentação saudável”, em um colégio 

particular de Uberlândia. A partir desta pesquisa, desenvolvida com crianças de 4 anos, 

pode-se perceber a importância e, principalmente, a influência do professor na 

construção dos bons hábitos alimentares de crianças na pré-escola, por meio de uma 

perspectiva lúdica e contínua. 

  

Palavras-chave: Alimentação saudável. Educação Infantil. Hábitos Alimentares.  

 

Para compreender o contexto 

O artigo a seguir tem origem na experiência de estágio obrigatório na educação 

infantil do terceiro ano do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU), que foi realizado em uma escola particular da cidade em questão, em uma turma 

de infantil 4, com crianças de idade entre 4 e 5 anos. O projeto sobre o qual será descrito 

e analisado neste texto é de autoria da professora regente dessa turma. O que motivou 

sua aplicação foi a importância de estimular a alimentação saudável para as crianças 

mailto:iceciliawathier@gmail.com
mailto:luisapereiraribeiro@hotmail.com
mailto:dricapastorello@gmail.com
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desse período, pois muitas vezes nem sequer experimentam o alimento oferecido, por 

diversas razões. 

  

(...) no caso específico dos pré-escolares, o hábito alimentar caracteriza-se 

fundamentalmente pelas suas preferências alimentares. As crianças desta 

faixa etária acabam consumindo somente alimentos de que gostam, entre os 

disponíveis no seu ambiente, refutando aqueles de que não gostam. 

(RAMOS; STEIN, 2000, p. 2) 
  

Pelo fato de as crianças terem a preferência de consumir apenas aqueles 

alimentos que já conhecem e gostam, é preciso que, no ambiente escolar e em casa, elas 

sejam incentivadas a experimentar outros tipos de alimentos, trazendo informações 

sobre sua importância para seu desenvolvimento saudável e bem estar físico e mental. 

Os primeiros anos de vida são os mais importantes para incorporar bons hábitos 

alimentares. 

  

A familiaridade com os alimentos é o primeiro passo para a criança aprender 

sobre o gosto dos alimentos. A exposição repetida e/ou mera exposição são 

os processos de familiarização com alimentos que se iniciam com o desmame 

e a introdução dos alimentos sólidos, durante o primeiro ano de vida da 

criança. Gradativamente, a criança recebe a alimentação dos pais, que têm a 

responsabilidade de oferecer uma alimentação variada para que a criança 

aprenda sobre os diversos sabores, desenvolvendo e exercitando seu paladar. 

(RAMOS; STEIN, 2000, p. 3). 
  

Muitos fatores podem estar associados à rejeição de certo alimento, 

influenciados pelo social, o físico, ou até mesmo o emocional da criança no momento 

da primeira experimentação. 

  

Quando um alimento é consumido durante uma situação em que a criança 

interage positivamente com um adulto, ou quando é apresentado como se de 

uma recompensa se tratasse. Da mesma maneira, quando o consumo do 

alimento acontece numa situação de conflito então, naturalmente, ele 

transformar-se-á num alimento a rejeitar. (VIANA; SANTOS; 

GUIMARÃES, 2008, p. 212). 
  

É devido a isso a grande importância da exposição repetida de novos alimentos, 

pois a rejeição pode ser facilmente superada com a repetição da oferta daquilo que antes 

foi rejeitado. Se depois de poucas insistências o adulto (seja os professores ou os pais) 
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desiste e considera que aquela criança não irá gostar de uma nova fruta, por exemplo, 

pode ser que aquela criança nunca desenvolva o gosto por ela, pois não ofereceram o 

suficiente. 

  

Em um estudo sobre a extensão da exposição repetida de novos 

alimentos/sabores com crianças pré-escolares, os resultados indicaram que o 

alimento não pode ser apenas percebido visualmente ou pelo odor, a criança 

necessita provar o alimento, mesmo que inicialmente em quantidade mínima, 

para que se produza o condicionamento, aumentando a aceitação do alimento. 

Geralmente o aumento da aceitação para o novo alimento ocorre somente 

após 12 a 15 apresentações do alimento, podendo ocorrer desistência dos 

pais, neste período, achando que a criança não gosta do alimento. Todavia, é 

a exposição repetida que poderá contribuir na redução da neofobia alimentar, 

característica comum do pré-escolar, ou seja, o medo de experimentar novos 

alimentos/sabores. (RAMOS; STEIN, 2000, p. 231). 
  

Como as crianças passam um período do dia na escola e, consequentemente, se 

alimentam neste local, os professores responsáveis por elas tem a tarefa de transformar 

essa atividade rotineira em um ato pedagógico, considerando que tudo que está posto no 

cotidiano da escola oferece a possibilidade de contribuir de alguma forma para o 

processo de aprendizagem. Trabalhando o assunto de forma lúdica, em sala, 

proporcionando conversas sobre o tema antes mesmo da hora do lanche, apresentando 

teatros e esquetes, buscando atividades que atraiam o interesse das crianças para a 

questão de sua nutrição, podendo fazer disso um projeto de intervenção. Por isso, 

segundo Pietruzinski et al. (2010, p. 224) “a inserção do alimento nas práticas 

pedagógicas torna-se uma opção para realmente efetivar ações de promoção da saúde na 

escola, possibilitando a formação de indivíduos conscientes e com hábitos de vida 

saudáveis.”. 

Dentro dessa perspectiva, salienta-se ainda a importância de os adultos 

responsáveis, sendo os professores ou os pais; se alimentarem juntamente com as 

crianças. O momento da alimentação deve ser realizado em conjunto com as crianças 

para que elas possam desenvolver a consciência e se apropriar desta prática que deve ser 

compreendida em todas suas instâncias, social, política e culturalmente previstas. 

Trazendo esse exemplo para o ambiente escolar, reforça-se que o momento do 

lanche não deve ser barulhento, bagunçado, em um local muito cheio, cada dia de uma 

maneira, ao contrário deve acontecer de forma harmônica e rotineira. Tais 
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características contribuem para uma melhor alimentação e manutenção de um ritmo 

alimentar. Além disso, sabe-se que muitas vezes as crianças desenvolvem seus hábitos 

alimentares ao reproduzir os daqueles com quem elas convivem. De acordo com Viana, 

Santos e Guimarães (2008, p. 212), 

  

A criança de idade pré-escolar adquire ou desenvolve preferências por 

determinados alimentos também através da observação de outras crianças. A 

aprendizagem por observação do modelo (aprendizagem social) é, de resto, 

uma das formas mais frequentes pelas quais a criança diversifica o seu 

repertório comportamental. 
  

Essa questão inserida no contexto escolar apresenta novas dimensões, como 

exposto por Viana; pois além da influência exercida pelos professores, as crianças terão 

ainda a influência dos outros alunos. Apesar disso, destaca-se a influência do/a 

professor/a, pois este atua como uma referência para criança. 

  

Na perspectiva interacionista de Vygotsky (1989), a relação da criança com 

quem a alimenta é necessária para que o homem, que é dialógico, articule os 

desenvolvimentos motor, afetivo e cognitivo, estabelecendo importantes 

construções e é desta forma que as crianças desenvolvem sua capacidade 

afetiva, a sensibilidade e a autoestima, o raciocínio, o pensamento e a 

linguagem. Dessa forma, muito além de um direito da criança, o momento da 

alimentação propicia sentido de mundo, de si mesma, da relação com o outro 

e com os objetos que passam a ser parte do seu conhecimento. (VERISSIMO 

et al., 2017, p. 628). 
  

Apresentando o problema 

Devido ao conhecimento da importância de se desenvolver um trabalho de 

educação nutricional com as crianças, atuando em uma perspectiva lúdica e pedagógica, 

a coordenação do colégio em que foi realizado o estágio propôs um grande projeto para 

as turmas da Educação Infantil, chamado “A busca por uma alimentação saudável”. As 

professoras regentes deveriam trabalhar em suas turmas diferentes aspectos desse 

assunto e promover atividades correspondentes à faixa etária. A turma acompanhada foi 

o infantil 4, crianças de 4 a 5 anos. 

Os objetivos a serem alcançados no projeto perpassam desde o incentivo aos 

bons hábitos alimentares até o processo de capacitação para realizar o reconhecimento 

entre um produto industrializado, menos nutritivo; e um produto saudável que 
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contribuirá para seu desenvolvimento. Também são objetivos, a identificação das 

características basilares dos alimentos, conscientização acerca dos motivos pelos quais 

se deve manter uma alimentação saudável e o desenvolvimento de hábitos de higiene 

relativos à alimentação. 

A escola em questão adota a pedagogia logosófica, portanto, no decorrer do 

projeto também foram trabalhadas diversas atividades voltadas para os ensinamentos 

previstos nessa corrente. Alguns dos conceitos como valentia, seleção de pensamentos e 

atitudes saudáveis permeiam as atividades que serão aqui relatadas. 

Deu-se início ao projeto através de uma apresentação teatral com a utilização de 

fantoches. Em rodinha, a professora delicadamente introduziu o tema da alimentação, 

por intermédio de uma história de duas crianças, uma que era aberta a experimentar 

novos alimentos e outra que não. De acordo com Souza e Bernardino (2011, p. 244), 

 

Os bonecos atraem as crianças proporcionando o prazer de dar vida e voz a 

eles; graças ao fantoche pode-se superar a timidez que dificulta a 

comunicação e podem ser expressos sentimentos. O teatro de fantoches 

ensina a criança a prestar atenção no mundo sonoro, é um excelente recurso 

didático onde os professores podem abordar assuntos do conteúdo 

programáticos, focalizando o interesse para o assunto proposto, enriquecendo 

a aula. 

 

A história relatada pela professora afetou de forma muito positiva as crianças, 

que se apropriaram do exemplo dos personagens como um incentivo para se 

experimentar novos sabores. Nesse momento do projeto, também foi abordado o 

conceito logosófico da valentia. 
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Figura 1 – Momento da história 

 

Fonte: arquivo da pesquisadora. 

 

Como as crianças ficaram consideravelmente envolvidas com o tema, foi 

proposto que em outro dia ocorresse a continuação do teatro de fantoche, pois 

considera-se de suma importância que se valorize o sentimento das crianças frente às 

atividades, possibilitando a construção de um conhecimento significativo. Desta vez, a 

professora levou para a sala cachos de bananas verdes e alguns abacates que ainda não 

estavam maduros. As personagens interagiram com as crianças falando sobre essas 

frutas, seus benefícios, fazendo perguntas, como por exemplo, se poderiam comer as 

frutas verdes ou se deveriam esperar amadurecer. Uma das frutas que provocou maior 

discussão e curiosidade foi a banana, pois ela ainda estava verde e as crianças 

conheciam a banana apenas madura, e consequentemente, amarela, o que gerou uma 

conversa muito produtiva sobre o amadurecimento. Ao tratar da relevância da contação 

de histórias, considera-se essencial o desenvolvimento de uma interação e socialização, 

Souza e Bernardino (2011, p. 240), 

 

Na interação com as histórias a criança desperta emoções como se a 

vivenciasse, estes sentimentos permitem que esta pela imaginação exercite a 

capacidade de resolução de problemas que enfrenta no seu dia a dia, além 

disso, esta interação estimula o desenho, a musica, o pensar, o teatro, o 

brincar, o manuseio de livros, o escrever e a vontade de ouvir novamente. 
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Figuras 2 e 3 Rodinha das frutas 

 

Fonte: arquivo da pesquisadora. 

 

A partir da ideia de amadurecimento, foi possível tratar outro conceito 

logosófico, a paciência inteligente; a qual consiste em utilizar o tempo da espera, que é 

inevitável, para se realizar outras atividades produtivas. Ao longo da semana as crianças 

deveriam observar o amadurecimento das bananas e identificar quando estariam boas 

para o consumo. Quando estavam maduras todos experimentaram e saborearam as 

deliciosas bananas. 

 

Ao dizermos paciência inteligente, referimo-nos à paciência ativa. Não à que 

induz a esperar passivamente, mas sim à que, além de infundir serenidade, 

torna o homem compreensivo, permitindo-lhe pensar com utilidade e 

proveito, como também estar atento a suas necessidades e deveres durante 

todo o tempo, curto ou longo, abrangido pela espera. (PECOTCHE, 1962, p. 

97). 

 

Realizamos atividades contextualizadas nas aulas especializadas de artes, a 

primeira, antes de a banana ficar madura, em que as crianças receberam a impressão de 

um desenho de uma banana, coloriram e entregamos pedaços de papel crepom verde 

com os quais as crianças fizeram bolinhas e auxiliamos a colarem no desenho da 

banana, trabalhando também a coordenação motora fina. Após a experimentação da 

banana madura, realizamos a mesma atividade, mas dessa vez com papel crepom 

amarelo. Nas aulas especializadas de música foram trabalhadas as canções O Tomate e o 

Caqui, do grupo Trii e Sopa, do Palavra Cantada. 
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Figura 3 – Atividade sobre as bananas 

 

Fonte: arquivo da pesquisadora. 

 

Dentro do mesmo tema, foi desenvolvido também um projeto literário com o 

livro “Fruta que te quero fruta”, da autora Lei-ly-nay Paes Leme. Foi feita a leitura do 

livro destacando o esforço da personagem mãe em incentivar a personagem filha a 

experimentar frutas e alimentos naturais e que, para isso, criou uma estratégia: indicava 

as características dos alimentos e criava poemas com rimas, junto à filha. Durante o 

projeto, na hora do lanche fazíamos rimas com a fruta do dia: mamão rima com avião, 

pão, melão; manga rima com pitanga e cajamanga; milho rima com trilho e filho. Um 

exemplo de poema do livro: 

 

Quem come uma banana 

fica cheio de energia 

Brinca, pula, corre, estuda 

e aprende com alegria 

(Lei-ly-nay Paes Leme, 2008, p. 5) 
 

Na semana do dia 22 de março comemoramos o Dia Mundial da Água, alimento 

extremamente necessário para a saúde do corpo. Refletimos com as crianças a seguinte 

questão: onde existe água? Os pequenos concluíram que existe em nós e no planeta 

Terra, por isso a água é fundamental para que exista vida na terra e para que nosso 

corpo se mantenha saudável. Discutiu-se sobre a importância de se hidratar. Cantamos a 

música “A grande história”, do grupo Palavra Cantada. Realizamos uma atividade 
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coletiva na aula de artes utilizando conta-gotas com tinta diluída em água. Essa 

atividade ficou exposta no mural da escola, conforme ilustra imagem abaixo. Ainda 

recortamos imagens de lugares onde podemos encontrar água, e concretizamos outra 

atividade com a letra A. As crianças coloriram a letra A impressa e pintaram um copo 

cheio de água, também com o conta-gotas e tinta azul diluída. 

Figura 4 – Atividade letra A 

 

Fonte: arquivo da pesquisadora 

 

 Figura 5 – Atividade de artes 

 

 Fonte: arquivo da pesquisadora 

 

Em outro momento do projeto, fizemos uma receita em sala de aula com as 

crianças, o Suco Vermelho. Nele, colocamos morangos, framboesas e amoras. As 



 

940 

 

crianças contaram, junto da professora, 20 unidades de cada fruta para colocar no 

liquidificador e bater com água. Com o suco pronto, cada criança recebeu um copo para 

experimentar. A maioria gostou, e repetiu. Ficaram empolgados com a realização da 

receita. Ao tratar do contato das crianças com a experimentação em atividades culinária, 

Laffites (2017, p. 62), 

 

Uma prática que poderia fazer parte das propostas pedagógicas, pois as 

crianças têm um envolvimento muito grande, aprendem a se organizar e a 

respeitar os amigos no preparo da receita. O envolvimento é tão grande por 

saberem que após pronta a receita elas irão saborear algo que foi feito por 

elas. 

 

Na última atividade do projeto, a professora fez uma rodinha para apresentar 

uma analogia que envolvia a alimentação saudável com os nossos pensamentos, 

trazendo elementos logosóficos: da mesma forma que podemos escolher alimentos que 

são bons para nosso corpo, podemos escolher pensamentos que são bons para nossa 

mente. Segundo González Pecotche (1941, p. 8), “O homem, em geral, toma o cuidado 

de não ingerir alimentos que, segundo sabe, haverão de lhe fazer mal, mas amiúde 

esquece que deve fazer o mesmo com os pensamentos que, por experiência, conhece 

como maus.” As crianças deram exemplos de pensamentos que são do bem 

(colaboração, alegria, afeto, amizade) e pensamentos que não são do bem (mandão, 

pirracinha, egoísmo, preguiça). Após a conversa, as crianças participaram da elaboração 

de um cartaz com imagens que representavam pensamentos do bem, pessoas felizes. 

Selecionavam as imagens em revistas e livros, nós professoras recortamos e eles 

colaram. O cartaz ficou exposto na sala de aula.  

Para encerrar, convidamos a turma do 4º ano da escola para visitar nossa sala, e 

contamos a eles o que havíamos aprendido sobre alimentação saudável e cuidados com 

os pensamentos, exibimos o cartaz. As crianças do 4º ano também contaram o que 

estavam aprendendo e assim, proporcionaram um momento de troca de conhecimentos. 

Foi preparado um piquenique para esse momento com pipocas e o suco amarelo: de 

banana, manga e maracujá. Todos os alunos experimentaram o suco e compartilharam 

desse momento de interação, experimentação e criação de vínculos. 
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Conclusão 

Diante dos processos educativos desenvolvidos e dos resultados obtidos, 

avaliou-se o projeto em questão como bastante satisfatório. Ao tratar os temas inseridos 

em um contexto pertinente em relação à realidade dos indivíduos, possibilita-se a 

criação de um significado para as crianças. Algumas atividades do projeto em questão, 

se forem trabalhadas fora de um contexto podem ser avaliadas como tradicionais e 

insatisfatórias, porém o contexto faz com que sejam significativas, por não estarem 

desconectadas de um todo.  

Este projeto, apesar de ter sido realizado em um período de tempo pré-

estabelecido e proposto como uma atividade institucional, prioritariamente pensada pela 

equipe pedagógica da escola, pode ser considerado uma tentativa bem sucedida de 

abordar um tema de extrema relevância para os pré-escolares, de forma lúdica e 

envolvente, trazendo para a consciência das crianças a importância de uma boa 

alimentação, de experimentar. Todavia, reforça-se que este trabalho deve ser contínuo 

com as crianças, ao longo de todo o ano, para que ocorra a real concretização dos seus 

bons hábitos alimentares. 
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Resumo:  

Esse projeto visa compreender teoricamente o que é autonomia da criança, por meio de 

pesquisas bibliográficas, assim como analisar uma prática pedagógica realizada com 

uma turma de três anos cujo objetivo é incentivar nos alunos a autonomia na tomada de 

decisões relacionando com os cuidados com o próprio corpo. Pode-se constatar que no 

decorrer do trabalho com as crianças notou-se um grande avanço em relação a 

autonomia dos alunos. A pesquisa teórica se fundamenta em Piaget e em Paulo Freire, 

autores que nos levaram a compreensão do desenvolvimento da autonomia. Para eles, 

ela está associada diretamente a parte intelectual e moral do indivíduo. Ao longo da 

pesquisa também considerou-se a  importância da autonomia quanto a ações que a 

criança consegue realizar sozinha, sem ajuda de terceiros. O Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) foi um documento utilizado também, e a 

partir dele, pode-se concluir que autonomia significa o que a criança consegue fazer por 

si mesma, suas ações, suas decisões, levando em consideração valores e conjuntos de 

regras. A base para construção dessa autonomia é fornecer abertura para que as crianças 

façam escolhas, colaborem com a criação de regras da sala e tenham responsabilidades 

coerentes à sua faixa etária.  

 

Palavras-chave: Autonomia, Educação Infantil, Criança. 

 

Introdução 

Esta pesquisa foi realizada por duas alunas do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Uberlândia, cursando o terceiro ano, na disciplina de estágio 

supervisionado na Educação Infantil no segundo semestre do ano de 2018. O projeto de 

autonomia aconteceu a partir de um estágio realizado em uma escola privada da cidade 

mailto:gabirz13@gmail.com
mailto:carolinerodlop@gmail.com
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de Uberlândia, com uma turma de educação infantil, na faixa etária de três anos. Os 

objetivos foram tratar o tema autonomia na educação infantil e analisar como ocorre o 

processo de aquisição desse conceito pelas crianças tendo em vista a complexidade e 

abrangência deste.  

O recorte do tema que aqui será apresentado buscou focar em atividades que as 

crianças são capazes de realizar sozinhas, sem auxílio. Ao considerar que o cuidar e o 

educar na Educação Infantil são ações indissociáveis fica claro que existe a necessidade 

de trabalhar as questões de autonomia relacionadas também a higiene pessoal como 

parte do trabalho pedagógico anual. 

 

Destaca-se desse modo o trabalho sistematizado e intencional, desenvolvido 

pelo professor, por meio de atividades que instiguem e potencializem as 

situações comunicativas das crianças, possibilitando progressiva autonomia 

para expressar suas ideias e sentimentos, interagindo nas diversas situações 

do dia-a-dia. (BRASIL, 2016, p. 185). 

 

Ao vivenciar as experiências no estágio foi possível observar que é nessa fase 

que as crianças estão se constituindo em seus cuidados, desde o uso do banheiro a 

colocar os sapatos, como também na convivência, nas brincadeiras, nas criações de 

regras. Sem a presença marcante de um adulto o tempo todo para lhes dizer o que fazer 

e como fazer, a autonomia se faz necessária e seu desenvolvimento precisa ser ensinado 

e mediado pelo professor, pois não é algo inato. 

 

Neste sentido, entende-se que a prática pedagógica que se faz em favor da 

autonomia não anula a criança tal como ela é, não descarta os seus 

conhecimentos e não tenta embutir nela as características e idealizações que 

pertencem a um outro ser, ou a uma classe social que não é a dela. Ao 

contrário, parte do seu conhecimento de mundo para a ampliação de suas 

experiências, de modo que a realidade dos educandos é associada aos 

conteúdos trabalhados. (FALCÃO, QUEIROZ, 2011, p. 03, apud FREIRE, 

1996, p.33). 

 

O Referencial Nacional para Educação Infantil deixa claro que faz parte do dia-

a-dia da sala de aula de educação infantil incentivar autonomia aos alunos, considerando 

que a instituição escolar representa uma parcela significativa da primeira infância desses 

alunos, tanto na parte de estabelecer relações sociais, morais e físicas. Isso implica no 
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professor construir um planejamento que reconheça a importância desse tema e que o 

cuidar e o educar não sejam separados, ao contrário, estejam profundamento integrados.  

 

Nessa direção, a psicóloga americana Bettye Cadwel cunhou a expressão 

educare, uma fusão das palavras educate (educar) e care (cuidar), para 

expressar aquilo “(...) que entende ser o ‘ideal’ no atendimento a crianças 

pequenas, ou seja, uma perfeita integração entre educação e cuidado” 

(CORRÊA, 2003, p.103) 

 

Utilizando como base o Referencial (BRASIL, 1998, p.15) “é preciso planejar 

oportunidades em que as crianças dirijam suas próprias ações, tendo em vista seus 

recursos individuais e os limites inerentes ao ambiente”. Assim buscou-se realizar um 

projeto chamado “Projeto Augusto”, criado pela professora regente da sala, cujo 

objetivo era o de estimular a autonomia relacionada, principalmente, com os cuidados 

com o próprio corpo. Ao longo do artigo será apresentado o desenvolvimento do projeto 

e expostas algumas experiências dele. Primeiro será abordado teoricamente o tema 

autonomia, também com respaldo em documentos legais como RCNEI e PCN, em 

seguida será explicado o projeto,  e seus resultados. 

 

A criança e a construção da autonomia  

A concepção de criança utilizada neste artigo, para abordar a questão da 

autonomia na Educação Infantil, é baseada nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Partindo de uma perspectiva construtivista, de acordo com Piaget (1977), entende-se 

que a criança tem um papel ativo no processo de aprendizagem, a medida em que ela 

própria constrói seu conhecimento. 

 

A criança é um sujeito social e histórico que está inserido em uma sociedade 

na qual partilha de uma determinada cultura. É profundamente marcada pelo 

meio social em que se desenvolve, mas também contribui com ele. (BRASIL, 

2006, p.13)    

 

Este trabalho aborda a Educação Infantil no período da pré-escola, ou seja, os 

sujeitos aprendentes estão passando pelo início da fase em que se relacionam 

coletivamente numa instituição escolar. 
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Enquanto a escola tem como sujeito o aluno, e como objeto fundamental o 

ensino nas diferentes áreas através da aula; a creche e a pré-escola têm como 

objeto as relações educativas travadas num espaço de convívio coletivo que 

tem como sujeito a criança de 0 até 6 anos de idade.  (ROCHA, 1999, p. 31). 

  

De modo sucinto, Piaget (apud KESSELRING, 1993, p. 173-189) descreve o 

conceito de autonomia como "a capacidade de coordenação de diferentes perspectivas 

sociais com o pressuposto do respeito recíproco". É nesse sentido, que analisaremos as 

propostas de atividades que buscam incentivar a autonomia nas crianças, dentro do 

ambiente escolar.  

De acordo com a concepção de criança, de autonomia e de Educação Infantil 

concebida podemos dizer que esses aspectos influenciam diretamente na atividade 

pedagógica e no desenvolvimento infantil. O professor que dá oportunidade à criança 

ter mais contato e mais possibilidades de relacionar-se com objetos, ações, escolhas, 

experimentos e problemas está incentivando a autonomia, bem como a cidadania.  “O 

exercício da cidadania é um processo que se inicia desde a infância, quando se oferecem 

às crianças oportunidades de escolha e de autogoverno.” (BRASIL, 1998, p. 39)  

Ao dizer que a ação pedagógica deve ser planejada visando o desenvolvimento 

da autonomia das crianças não quer dizer que o professor deve, simplesmente, parar de 

cuidar ou ignorar suas solicitações de ajuda, pois é exatamente a partir do cuidado 

recebido que a criança entende e interessa-se a cuidar de si. 

 

A construção da autonomia da criança tem como ponto de partida os 

cuidados recebidos do outro. Ser cuidado por alguém possibilita que eu 

aprenda a cuidar de mim mesmo, o que configura uma condição fundamental 

para o desenvolvimento humano e para a conquista da autonomia. (BRASIL, 

2016, p. 569). 

 

Nesse sentido, o papel do professor é o de auxiliar as crianças no 

desenvolvimento de sua autonomia, tanto em relação ao cuidado consigo mesmo, com 

seu corpo e sua segurança quanto com suas escolhas e opções.   

A autonomia do sujeito está intimamente relacionada com o seu 

desenvolvimento, tanto consigo mesmo como na sociedade. Desde de o nascimento, as 

pessoas conquistam e ultrapassam diversas fases de autonomia ao longo da sua vida. É 

nos primeiros anos, porém que pode-se obsevar um marco maior nesse 
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desenvolvimento, fase em que  a criança deixa de ser dependente do adulto em diversos 

aspectos, adquire certa liberdade e autonomia visto que esses dois termos não estão 

dissociados.   

Piaget (1977) estudou o desenvolvimento humano e suas fases. Ele explica que 

existe uma fase em que ocorre o desenvolvimento moral da criança, fase em que ela 

começa a compreender regras e se tornar autônoma, mas para isso ocorrer existem duas 

fases anteriores a anomia, em que persiste o pensamento egocêntrico, e depois a 

heteronomia em que começam a aceitar as regras e as leva ao pé da letra. Com as três 

fases Piaget (1977) coloca que este processo é gradativo que precisa evoluir e superar a 

fase anterior para que o desenvolvimento ocorra “ser autônomo significa estar apto a 

cooperativamente construir o sistema de regras morais e operatórias necessárias à 

manutenção de relações permeadas pelo respeito mútuo.” (apud RUBIO; SANTOS, 

2014, p. 3). 

 A instituição escolar exerce um papel muito importante na construção da 

autonomia da criança que está ligada a construção de seu conhecimento.  Ao escolher as 

cores de seus desenhos e o que irá desenhar o aluno está exercendo uma autonomia 

mesmo que de pequena proporção, mas que refletirá no seu desenvolvimento. Paulo 

Freire (1996) defende uma educação crítica e libertadora, explica que “a autonomia é 

condição humana do indivíduo que se reconhece como ser histórico e que é capaz de 

compreender e transformar a sua realidade.” (apud FALCÃO, QUEIROZ, 2013, p. 04).  

O diálogo, em sala de aula, deve acontecer mesmo com crianças pequenas 

levando em consideração o que elas dizem, querem e decidem. O exercício de tomada 

de decisões deve ser democrático, no sentido de incluir os alunos, por exemplo a ordem 

das brincadeiras podem ser decidida em conjunto, com o grupo. Dessa forma, as 

crianças tem a oportunidade de aprender a lidar com as próprias decisões, bem como as 

decições do grupo, o que as coloca no caminho de se tornarem adultos decididos e 

capazes de se conduzir, isso é autonomia em sua forma mais superior.  

A construção da autonomia com as crianças deve ser um princípio que rege o 

planejamento do professor. Proporcinoar situações em que as crianças possam se 

tornarem autônomas é muito importante e deve nortear o trabalho pedagógico da 

educação infantil. “A autonomia não é um comportamento isolado, que se resume só ao 



 

948 

 

Eu, mas um comportamento de um grupo que passa pelo Eu e compreende o todo.” 

(STURION, 2007, p. 01). Esse processo ocorre gradualmente, as próprias crianças 

percebem o outro como diferente e agem com seus próprios recursos para interagirem 

entre si, de acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 

 

A autonomia, definida como a capacidade de se conduzir e tomar decisões 

por si próprio, levando em conta regras, valores, sua perspectiva pessoal, bem 

como a perspectiva do outro, é, nessa faixa etária, mais do que um objetivo a 

ser alcançado com as crianças, um princípio das ações educativas. (BRASIL, 

1998, p.14). 

 

Projeto Augusto - Prática Pedagógica 

Augusto é um boneco que antes mesmo da realização do projeto já acompanhava 

as atividades e fazia parte da rotina dessa turma, ele fazia parte das rodas de conversa, 

das propostas de ações e as brincadeiras em sala. Augusto visitou a casa de todos os 

alunos, foi levado dentro da mochila junto com objetos pessoais. As próprias crianças 

cuidaram dele e o ensinaram, a partir do que já sabem, sobre os cuidados que têm 

consigo mesmas. As famílias estavam presentes em todos os momentos e puderam 

registrar os momentos vividos com o Augusto em um caderno especial, que ia para a 

casa da criança acompanhando o boneco. A participação das crianças e de suas famílias 

foi boa e muito agradável considerando que não houve nenhuma objeção a participar do 

projeto e nenhuma dificuldade no decorrer da visita do boneco. Além disso, todas as 

famílias registraram a experiência. 

 

Imagem 01: Fotografia do boneco Augusto 

 

Fonte: Acervo das autoras. 
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A imagem mostra o boneco Augusto que em comparação com o tamanho das 

crianças mede por volta de metade da altura deles, ele é composto de tecido e 

preenchimento de algodão o que o torna leve e fácil de ser carregado e manuseado pelos 

alunos nas trocas de roupa, brincadeiras e acompanhamento das suas atividades. 

Visualizando as situações vividas pelo boneco, a criança se identifica e reflete 

em como pode ter atitudes melhores, mais felizes, tais como pedir as coisas através do 

diálogo, ser generoso ao cuidar do amigo, emprestar o brinquedo, ser suave no trato 

com o semelhante. A experiência com o Augusto incentiva, de forma natural e positiva, 

a criança a identificar suas capacidades e aspectos, que podem melhorar, além de 

aprender por meio de uma vivência significativa.  

A primeira atividade do projeto foi uma roda de conversa em que a professora 

explicou sobre o projeto Augusto, tendo em vista que as crianças já o conheciam pelo 

boneco fazer parte da sala de aula, foi explicado que ele iria para casa de cada um. 

Augusto acompanha uma mochila com copo, um pijama, uma troca de roupa, escova de 

dente e um livro de histórias. Foram mostrados os objetos para os alunos e explicado 

que eles iriam cuidar do Augusto por dois dias,  que podiam passear com ele, e que 

deviam cuidar dele como fazem consigo mesmos, cuidar do Augusto como um amigo.  

As professoras fizeram um sorteio e foi escolhido o primeiro aluno que levaria o 

Augusto para casa. Junto com o boneco e com a mochila foi um caderno de registro 

para que a família pudesse ajudar as crianças a fazerem os registros de suas 

observações, inclusive colocar fotos. As docentes  mostraram para os alunos o caderno 

de registro de 2017 para que eles observassem o que e como foram registradas as 

impressões de outros alunos.  

Junto com o revezamento de levar o Augusto para casa iniciou-se uma série de 

atividades em sala que incentivaram o desenvolvimento da autonomia dos alunos. 

Todos os dias as professoras incentivaram que colocassem  os sapatos sozinhos, atitude 

que não tinham até então, sempre precisavam de auxílio, a partir do incentivo notou-se 

uma melhora muito rápida em uma semana fazendo a atividade 80% da sala já 

conseguia desenvolver a ação sem a ajuda de adultos. Outro aspecto muito interessante, 

embora não fosse o foco inicialmente, foi a ajuda do amigo nessa atividade, as próprias 
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crianças ao não conseguirem realizar algo, procuravam os amigos para auxiliá-las, 

outros ainda recorriam às professoras.  

Uma das atividades do projeto foi a leitura do livro “Já sou grande! Olha o que 

sei fazer”, de Maria Carluccio. No decorrer da leitura da história, o foco estava nos 

procedimentos e nas ações que as crianças são capazes de realizar de forma 

independente, tanto no ambiente escolar quanto em casa. As crianças foram relatando 

várias atividades que conseguiam e também as que não conseguiam realizar por isso as 

professoras enfatizaram a importância de tentar mais de uma vez, não desistindo na 

primeira tentativa. Além disso, trabalhou-se a importância de cultivar amizades já que 

amigos cuidam e ajudam um ao outro.  

Uma das atividades realizadas em sala, foi a proposta de desenhar algo que eles 

próprios já conseguiam fazer sozinhos. Junto a essa atividade, considerando que 

estávamos no segundo semestre, observou-se um avanço muito significativo no traçado 

dos alunos, o que antes eram rabiscos começaram a dar lugar a desenhos significativos. 

Apesar da mediação da professora, eles próprios escolheram as cores  e materiais que 

iriam usar na atividade proposta.   

Quanto a tomada de decisões, observou-se que eles decidiam as brincadeiras e 

interagiam entre si nos momentos de “pátio livre”, que é o momento em que eles têm 

essa oportunidade.  A escolha e as decisões dos alunos são levadas em conta de um 

modo indireto no geral. Na chegada, eles escolhem com o que vão brincar, mas na 

maioria das vezes a atividade é pensada previamente pela professora.  

As famílias registraram em um caderno que levavam junto com o boneco como 

foi a experiência de levar Augusto para casa. Os relatos são muito positivos, a visita do 

Augusto nunca passa despercebida. Além disso, através dos relatos é possível notar 

alguns cuidados que tiveram com o boneco em relação com alimentação, higiene 

pessoal, vestimentas e sono, aspectos que estão presentes na maioria das narrativas. É 

importante frisar que o foco do projeto está exatamente nos cuidados básicos visando 

incentivar as crianças a cuidarem de si.  

 

Clara chegou em casa e era só alegria entrou falando “mamãe tenho uma 

surpresa o Augusto veio para minha casa” neste mesmo dia recebemos visita 

dos tios e o priminho e ela foi logo apresentando o Augusto. Ofereceu água, 
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jantar, escovou os dentes, colocou o pijama e na hora de dormir o Augusto 

foi apresentado ao mascote o Pernalonga. E o final de semana do Augusto foi 

muito agitado! Teve festa de aniversário e depois fomos pra fazenda e lá o 

Augusto conheceu muitos bichinhos… O pingo é o cachorrinho da fazenda 

ele ainda é um bebê … muito moleque e queria brincar com o Augusto o 

tempo todo. Exercitamos a responsabilidade, o cuidado, a proteção, o 

companheirismo, a cordialidade… foi um final de semana muito divertido e 

de muito aprendizado! Nós adoramos! (Fonte: acervo da professora regente 

da sala, acesso em 01 de outubro de 2018).  

 

Neste relato a família expõe quanto foi prazerosa a visita, também observa que 

teve muito envolvimento e participação do boneco apesar de sua postura simbólica. Ao 

levá-lo em todos os lugares que a família frequentou mostra que deram de fato 

importância à atividade e consideram que ajuda no desenvolvimento da criança em 

relação a aspectos como responsabilidade, cuidado entre outros. Na conclusão é 

colocado que a visita foi ótima e efetiva em seus objetivos de cultivar o 

desenvolvimento da autonomia e os cuidados com si mesmo. 

  

A visita de Augusto à nossa casa trouxe muita alegria e a lembrança de 

alguns cuidados que devemos ter com as visitas e conosco. Helena se 

mostrou cuidadora e queria fazer tudo sozinha com o Augusto, trocou suas 

roupas, escovou seus dentes, deu comida para ele quis que ele dormisse junto 

com ela em sua cama. No segundo dia lembrou-se que não deu banho nele! 

Então resolveu dar o banho logo cedo. Percebeu que o cuidado é constante. A 

irmã de Helena também curtiu muito a visita. Foi uma experiência 

sensacional! (Fonte: acervo da professora regente da sala, acesso em 01 de 

outubro de 2018). 

 

Neste outro relato, é importante atentar-se para a atitude de iniciativa que a 

família relata ter vindo da criança ao querer responsabilizar-se sozinha pelos cuidados 

do Augusto. Além disso, pode-se destacar o envolvimento e a atenção da criança 

quando ela, em outro dia, se lembra que esqueceu de dar banho no boneco. A partir 

dessa parte do relato pode-se concluir que houve uma atividade mental da criança para 

perceber que esqueceu de realizar uma parte da higienização básica do boneco. Pode-se 

perceber também importância que a aluna da para a atividade esquecida, ao banho, já 

que ao descobrir que esqueceu anteriormente tem a atitude de dar o banho logo cedo, 

visando tanto não esquecer do banho quanto remediar o esquecimento passado.  

Para o fechamento do projeto, após todos os alunos levarem o boneco para casa 

e passarem de dois a três dias com ele, a professora realizou uma roda de conversa para 
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o fechamento do projeto. Foi exposto para todos os relatos dos amigos e os registros de 

fotos que as familias fizeram junto com o Augusto. As crianças ao observarem as fotos 

recordaram a passagem em suas casas e fizeram comentários posititos a respeito da 

experiência, uma observação feita por uma aluna foi que o boneco é de pano assim não 

poderia tomar banho, nem entrar em piscinas junto com ela e que ele somente observou 

nessas atividades. 

   

Conclusão 

O projeto “Augusto”, teve duração de um mês e apesar de poucas atividades 

dentro de sala, o proposto de levá-lo para casa buscando incentivar a autonomia pareceu 

funcionar bem. Desenvolver a autonomia entre os alunos é um processo longo e 

gradativo, o Augusto foi o pontapé inicial para esse trabalho que deve continuar nas 

próximas atividades, mesmo com a finalização do projeto.  

Pudemos observar um desenvolvimento da autonomia dos alunos proporcional a 

sua idade, mesmo com um projeto de pequena duração. A autonomia na educação 

infantil permeia todos os campos e deve fazer parte do dia-a-dia, desde a escolha de 

atividades e regras das brincadeiras, até as situações mais cotidianas como ir ao 

banheiro sozinhos, colocar os sapatos, se alimentar. Trabalhar autonomia na educação 

infantil buscando incentivá-la é uma ação pedagógica que refletirá  em toda a vida do 

aluno e faz parte de seu desenvolvimento como todo.   

O trabalho de desenvolver a autonomia vai permear toda a educação infantil, 

com essa turma de três anos eles avançaram dentro da sua faixa de desenvolvimento e 

receberam um novo amigo em suas vidas. Ao final do projeto, todas as crianças se 

despediram do Augusto, abraçaram com afeto o amigo. Observou-se que a passagem 

dele pela turma cumpriu seu objetivo de incentivar nos alunos a autonomia e os 

cuidados com o próprio corpo, pois ao finalizar o projeto as crianças apresentaram 

vários avanços em relação as ações que conseguiam realizar sem auxílio. Os principais 

avanços observados demonstraram estar no ato de colocar os sapatos e no uso do 

banheiro, em relação a fazer as necessidades no vaso sanitário e colocar a roupa de volta 

de forma adequada assim como fazer a higienização das mãos após o ato.  
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Resumo:  

Este texto se constitui num recorte do projeto de pesquisa qualitativa em andamento, 

vinculado ao programa de mestrado profissional em educação da Universidade de 

Uberaba. Apresenta os resultados obtidos por meio da revisão bibliográfica e da análise 

documental, realizada até a presente data, como parte integrante do processo 

investigativo. O referido projeto de pesquisa, “O(S) EFEITO(S) DA LEI 12.796/13 NA 

AVALIAÇÃO: um estudo sobre as práticas avaliativas desenvolvidas em uma escola 

pública de Educação Infantil de Uberlândia- MG”, foi elaborado após escutar as queixas 

de profissionais da Educação Infantil quanto ao papel e uso da avaliação como parte do 

processo de ensinar e aprender e à necessidade de implementação da Lei 12.796/13. Os 

documentos analisados foram: Base Nacional Comum Curricular- BNCC/2017 e lei 

12796/13, com a finalidade de identificar e examinar o que consta sobre avalição nos 

referidos documentos, buscando aproximações e afastamentos e, ainda, sentidos e 

significados na/para a educação na infância. A investigação ancora-se, especialmente, 

nas elaborações de Cellard (2008) sobre enfoque e técnicas de pesquisa; de Franco 

(2008) acerca da análise de conteúdo; de Richter; Mota e Mendes (2014), sobre 

avaliação formativa; de Hoffman (2015), avaliação na educação infantil, de Kramer 

(1982) e Lazari (2013) acerca de Educação Infantil. Com base nos resultados das 

análises da BNCC/2017 e da lei 12.796/13, com uso de procedimento de análise de 

conteúdo temático, é possível afirmar que as orientações emanadas da nova Base sobre 

avaliação na Educação Infantil é apresentada de forma superficial. Além disso, a ênfase 

da BNCC/2017 é na mudança de etapa, na transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental e não na avaliação no sentido de processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança no tempo da infância.  

 

Palavras-chave: Avaliação; Educação Infantil; BNCC. 

 

INTRODUÇÃO  

Este trabalho se constitui num recorte do projeto de pesquisa em andamento no 

programa de mestrado profissional em educação da Universidade de Uberaba. 

mailto:lazararegatieri@hotmail.com
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Contempla os resultados parciais obtidos por meio da revisão bibliográfica e da análise 

documental, realizada até a presente data, como parte integrante no processo 

investigativo. Os documentos analisados foram: Base Nacional Comum Curricular 

BNCC/2017 e lei 12796/13, com a finalidade de identificar e examinar o tema avaliação 

na Educação Infantil nos referidos documentos e, ainda, aproximações e 

distanciamentos do contido na BNCC e o previsto na referida lei. 

O referido projeto de pesquisa “O(S) EFEITO(S) DA LEI 12.796/13 NA 

AVALIAÇÃO: um estudo sobre as práticas avaliativas desenvolvidas em uma escola 

pública de Educação Infantil de Uberlândia-MG” foi elaborado após escutar as queixas 

dos profissionais da Educação Infantil quanto ao papel e uso da avaliação como parte do 

processo de ensinar e aprender, ancorados no processo ação–reflexão-ação.  As queixas 

identificadas durante as formações continuadas de professores/as no Centro Municipal 

de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz (CEMEPE)
13

 e visitas nas unidades 

escolares, como professora formadora, no período de 2013 a 2016, se acentuaram 

significativamente a partir da aprovação da lei 12.796/2013 que estabeleceu novas 

orientações no tocante à avaliação e expedição de documentação comprobatória da 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças de 4 a 5 anos de idade.  

Em decorrência da situação problema descrita acima, a questão central da 

pesquisa foi assim definida: Quais são as dificuldades para desenvolver avaliação na 

Educação Infantil como parte integrante dos processos de ensino e aprendizagem e as 

possíveis propostas para a superação dessas dificuldades? Para auxiliar a compreensão 

do objeto de estudo, elegemos como questão complementar: Quais são as práticas 

avaliativas e as formas de registros adotados nas escolas públicas de Educação Infantil 

de Uberlândia, aproximações e afastamentos em relação ao previsto na Lei 12796/13? O 

que consta na BNCC sobre avaliação na Educação Infantil? Elegemos como objetivo 

geral: contribuir para as reflexões sobre dificuldades enfrentadas, a partir da Lei nº 

                                                           
13

 O Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz (CEMEPE) é uma Instituição de 

ensino com o objetivo de desenvolver programas e projetos de estudos, pesquisa e intervenção 

pedagógica no cotidiano das unidades escolares, nos espaços das salas de aula e demais espaços 

educativos. Oficializado pela Secretaria Municipal de Educação por meio do Decreto Nº 5338, em 

15/10/1992. Pelo Decreto nº 14.035 de 29 de abril de 2013, que institui a Rede Pública Municipal pelo 

Direito de Ensinar e de Aprender no Município de Uberlândia MG.  
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12.796/13, pelos/as professores/as na avaliação e sistematização das formas de registro 

do avaliado na Educação Infantil da rede pública municipal de Uberlândia/MG. E 

objetivos específicos: 

Analisar quais são as práticas avaliativas e as formas de registros sobre os/as 

alunos/as adotadas nas escolas públicas de Educação Infantil de Uberlândia;  

Identificar e analisar as dificuldades enfrentadas pelos/as professore/as na 

sistematização das formas de registro e avaliação para as aprendizagens; 

Identificar e analisar o que consta na BNCC sobre avaliação, aproximações e 

afastamentos em relação à lei nº 12.796/13; 

Elaborar “vídeo formação” com base nas demandas identificadas no contexto 

das dificuldades para avaliar. 

O lócus da pesquisa será em uma escola de Educação Infantil da rede pública 

municipal de ensino. Para a escolha da escola, serão utilizados os seguintes critérios: a) 

Aceitação da escola como local da pesquisa; b) Manifestação de dificuldades para 

avaliar e, c) Concordância dos/as professores/as em participar da pesquisa. Os/as 

participantes da pesquisa, professores/as de alunos/as na faixa etária de 4 e 5 anos de 

idade e pedagogos/as responsáveis por orientar e acompanhar os/as referidos/as 

professores/as. 

O delineamento da pesquisa de abordagem qualitativa se apresenta como 

pesquisa descritivo-diagnóstica de realidade situada e contempla revisão de literatura, 

pesquisa de campo e documental. Os percursos metodológicos para o desenvolvimento 

da pesquisa contemplam a análise documental, entrevista semiestruturada, observação 

participante. Constam do conjunto de documentos propostos para serem analisados: 

Base Nacional Comum Curricular. Estratégia estabelecida pelo Plano Nacional 

de Educação (PNE/2014) para melhorar a Educação Básica e promover a equidade 

educacional e o alinhamento de elementos do sistema brasileiro do ano de 2017. 

Documentos elaborados pela Superintendência Regional de Ensino- 

SRE/UBERLÂNDIA e Secretaria Municipal de Ensino- SME/UBERLÂNDIA, para 

orientar as instituições de Educação Infantil na implementação da lei nº 12.796/13. 

Projeto Político Pedagógico da instituição escolhida para desenvolver a 

pesquisa. 
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Lei nº 12.796/13 que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), nº 9.394/96, torna obrigatório a matrícula de crianças aos quatro anos de idade 

nas instituições de educação infantil e traz mudanças quanto a organização e o 

funcionamento destas instituições. 

Registros de avaliação elaborados pelos/as professores/as sobre alunos/as. 

Neste texto a intenção é a de apresentar, como mencionado anteriormente, 

resultados parciais sobre avaliação na BNCC e na lei nº 12.796/13, buscando 

aproximações e afastamentos, sentidos e significados para a educação na infância.  

 

OS CAMINHOS DA PESQUISA: ANALISANDO DOCUMENTOS 

Trata-se de uma pesquisa documental com uso da abordagem qualitativa. 

Baseando nos apontamentos de Cellard (2008), realizamos de forma crítica e cautelosa 

uma análise documental temática da Base Nacional Comum Curricular - BNCC/20017 e 

da Lei nº 12 796/13, mais especificamente, como a referida base aborda a temática da 

avaliação na Educação Infantil, buscando sentidos e significados para/na educação na 

infância. Para a análise e interpretação dos conteúdos contidos nos documentos, 

partimos dos pressupostos de Franco (2008) que considera a mensagem o ponto de 

partida. Iniciamos pelo que está escrito e o contexto de produção dos documentos. 

Realizamos a leitura flutuante dos documentos, orientada por questões centrais e 

objetivos da investigação, procurando analisar e interpretar o “conteúdo manifesto” 

(FRANCO, 2008, p. 28). Após outras leituras, estabelecemos eixos temáticos que nos 

ajudaram a analisar e entrecruzar os dados obtidos, à luz da base teórica adotada.   

 

EDUCAÇÃO INFANTIL, AVALIAÇÃO E INFÂNCIAS 

Nos dias atuais, permanece a necessidade de fortalecer a Educação Infantil como 

direito fundamental da criança e espaço destinado a educar, abdicando do caráter 

assistencialista que predominou e ainda permanece em parcelas significativas de 

instituições que se ocupam dessa modalidade de ensino.  

Nesse sentido, para melhor compreender esse processo, é importante retomar 

aspectos relativos à infância e à história da educação infantil. Mas, tal retomada não é 

tarefa fácil. Há diferentes formas de conceber a infância em diferentes momentos 
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históricos. Optamos por apresentar aportes teóricos que poderão nos auxiliar na 

compreensão da constituição das noções de criança e de infância a partir do diálogo com 

teóricos que tratam das construções históricas sobre infância à luz dos escritos de Ariès 

(2006) e, Educação Infantil, os de Kramer (1982), Lazari (2013) entre outros. 

Ariés (2006), ao analisar a vida social das crianças em obras de arte e literatura 

nos séculos XVI e XVII, nos traz representações de crianças que eram consideradas 

adultos em miniaturas, se vestiam como adultos, participavam das ações e conviviam 

cotidianamente junto a estes sem restrições ou discriminações de qualquer natureza. A 

taxa de mortalidade era muito alta nessa faixa etária. Morriam sem serem reconhecidas 

enquanto crianças, carentes de afeto, de direitos e de infância.  Fato, segundo ele, 

contínuo até o final do século XII. 

 

A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua evolução 

pode ser acompanhada na história da arte e na iconografia dos séculos XV e 

XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento particularmente numerosos e 

significativos a partir do fim do século XVI e durante o século XVII (ARIÉS, 

2006, p. 28). 

           

          De acordo com Ariés (2006), o sentimento de infância é uma construção 

social resultante de uma nova forma de organização da sociedade que passa a ver a 

criança com certas particularidades, especificas de sua faixa etária. Mas, não 

significando garantia de afeto, concebendo-a como alguém que precisa ser cuidada, 

educada e preparada para o vir a ser.  Para Kramer ancorada em Ariés (1981, p.10), 

existiam dois sentimentos de infância, “a paparicação” e a moralização. No primeiro o 

adulto considerava a criança graciosa, ingênua inocente, e no segundo um ser que 

precisava ser educado pelo adulto por ser incompleto e imperfeito. 

De acordo com Lazari, “as transformações ocorridas em relação ao sentimento 

de infância, entre os séculos XVII e XVIII, foram as condições históricas que 

possibilitaram a emergência de um novo sentimento” (LAZARI, 2013, p. 21).  A nova 

postura familiar que se apresenta, ancora-se na ideia de criança como um “investimento 

para o futuro, daí a mudança de postura em relação à preservação e aos cuidados em 

relação à infância”. Nesse sentido, a necessidade de uma educação diferenciada ganha 
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peso, é preciso uma educação que atenda as características específicas da infância, [...] 

deve ser afastada de maus físicos e morais” (LAZARI, 2013, p. 19).   

Dessa forma, com a ascensão da burguesia, foi se consolidando um novo 

conceito de infância ao longo do tempo; 

 

A ideia de infância, como se pode concluir, não existiu sempre, e nem da 

mesma maneira. Ao contrário, ela aparece com a sociedade capitalista, 

urbano-industrial, na medida em que mudam a inserção e o papel social da 

criança na comunidade. Se, na sociedade feudal, a criança exercia um papel 

produtivo direto (“de adulto”) assim que ultrapassava o período de alta 

mortalidade, na sociedade burguesa ela passa a ser alguém que precisa ser 

cuidada, escolarizada e preparada para uma atuação futura. Este conceito de 

infância é, pois, determinado historicamente pela modificação das formas de 

organização da sociedade (KRAMER, 1992, p. 18).  

 

A partir de 1930, o governo brasileiro passa a preocupar-se com a Educação na 

infância, mas, a pré-escola não tinha caráter formal, as ações e programas oriundos das 

políticas públicas da época, ainda segundo Kramer, eram de cunho medico-sanitarista, 

alimentar e assistencial. 

 

 [...] voltadas, quando muito, para a liberação das mulheres para o 

mercado de trabalho ou direcionar a uma suposta melhoria do 

rendimento escolar posterior, essas ações partem também de uma 

concepção de infância que desconsiderava a sua cidadania e 

desprezava os direitos sociais fundamentais capazes de 

proporcionarem às crianças brasileiras condições mais dignas de vida 

(KRAMER, 1988, p.199). 

 

Seguindo essa linha de pensamento, entendemos que nesse período, o 

compromisso com a aprendizagem, desenvolvimento e com os direitos fundamentais da 

infância, postulados pelos ordenamentos legais que hoje vigoram, eram inexistentes. 

Com o passar dos anos e aprofundadas as discussões sobre o direito na/para a 

infância, foi elaborada a Declaração dos Direitos Universais de 1948 que em seu art. I 

preconiza que “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. São 

dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de 

fraternidade.” Os direitos das crianças e adolescentes passam então a ser tema de 

reflexões no mundo, já que era preciso aprofundar o que indica o artigo I dessa 

declaração. 
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A partir de 1980, as discussões sobre a infância/criança ganharam adeptos nas 

universidades, centros de pesquisa, sistemas de ensino e movimentos sociais que se 

articularam para fortalecer a demanda por mudar a precariedade em que se encontrava a 

Educação Infantil no Brasil. Os movimentos sociais desempenharam importante papel 

nesse movimento e conquistaram, com a promulgação da Constituição de 1988, o 

reconhecimento do atendimento à criança pequena como um direito da própria criança e 

da família, assim, pela primeira vez na história do Brasil, assegurá-la como dever do 

Estado, uma educação que deveria superar o caráter assistencialista.  

Essa conquista foi também reiterada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) de 1990, que parte do pressuposto de que toda criança e adolescente é cidadão, 

independentemente de sua classe social. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) nº 9.394/96 concebe o atendimento à criança de zero a cinco anos de 

idade como sendo a primeira etapa da educação básica, cuja finalidade é o 

desenvolvimento intelectual e social em complementaridade à ação da família e da 

comunidade. 

Dentre os documentos norteadores da Educação Infantil, estão também as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 1999), que 

foram criadas em 2009 e constituem-se em orientações comuns para os saberes e fazeres 

da Educação Infantil, possibilitando problematizar e qualificar as práticas educativas 

nas instituições. As DCNEI se articulam com as Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Educação Básica e reúnem princípios e fundamentos definidos pela Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE). Segundo o artigo 4º das 

DCNEI as propostas pedagógicas da Educação Infantil devem respeitar os seguintes 

princípios: 

 

As propostas pedagógicas de Educação Infantil deverão considerar que a 

criança, centro do planejamento curricular, sujeito histórico e de direitos que, 

nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua 

identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 

observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre natureza e 

sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009, p.1). 
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Assim sendo, a ação educativa deve enfocar a infância como um tempo de 

direitos e um tempo a ser vivido com exploração de múltiplas linguagens. De acordo 

com Rego (1995), o desenvolvimento da criança é socialmente construído por meio de 

constantes interações por isso, a relevância do professor mediador das culturas na 

constituição do modo de funcionamento psicológico dos indivíduos, valorizando suas 

especificidades que são definidas por inúmeros fatores sociais, culturais, afetivos e 

cognitivos. Este deve instigar os alunos à reflexão, apresentando propostas que os levem 

a pensar, descobrir e construir sua aprendizagem. Desse modo, Vygotsky argumenta que 

 
[...] o aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, 

que são capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas 

em seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez 

internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do 

desenvolvimento independente da criança (VYGOTSKY, 1989, p. 101).  

 

Diante de avanços no que se refere aos objetivos da Educação Infantil e as 

orientações legais que dispõem sobre a avaliação no âmbito desta etapa da Educação 

Básica, esse processo educativo demanda acompanhamento e registro do 

desenvolvimento das crianças, sem objetivo de retenção ou promoção.  Ou seja, uma 

avaliação não classificatória, seletiva ou punitiva. Assim, acreditamos que a avaliação 

formativa é a que melhor atenderá as especificidades desta faixa etária, pois ocorre 

durante todo o processo ensino e aprendizagem, e não apenas como uma verificação no 

final de um conteúdo.  

Em relação à avaliação formativa,  

 

[...] deve-se ter em conta que não se trata de avaliar a criança, mas sim as 

situações de aprendizagem que foram oferecidas. Isso significa dizer que a 

expectativa em relação à aprendizagem da criança deve estar sempre 

vinculada às oportunidades e experiências que foram oferecidas a ela 

(BRASIL, RCNEI, volume 2, 1998, p. 65-66, grifo nosso). 

 

O que Mendes (2014) enfatiza, quando aborda as produções científicas sobre a 

prática avaliativa. 

 

[...] A produção científica sobre avaliação é unânime em afirmar que a 

avaliação precisa acontecer durante todo o processo de aprendizagem, de 

ensino e avaliação. O processo não pode ser de modo estanque, tem que 
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servir para acompanhar o desenvolvimento do/a aprendiz [...] (MENDES, 

2014, p. 257, grifo nosso). 

 

          De acordo com Richter; Mota e Mendes (2003), em relação à prática 

avaliativa na Educação Infantil, esta deve ser concebida como processo de observação, 

registro e reflexão sobre o desenvolvimento infantil com intuito de proporcionar meios 

ao/à professor/a de refletir sobre sua prática pedagógica.  

          Segundo Jussara Hoffman (2015), nesse contexto, a “postura mediadora” 

do/a professor/a faz toda diferença quando se trata de avaliação. E acrescenta, Vygotsky 

oferece contribuição essencial sobre o conceito de mediação em termos do 

desenvolvimento; 

 

[...] há uma grande diferença entre o que uma criança pode aprender sozinha 

ou com a ajuda de outra pessoa mais experiente, mais competente ou que lhe 

proporcione desafios adequados ao longo de seu desenvolvimento. Seus 

estudos sobre a noção de ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal) 

ressaltam a importância do papel do professor e sugere a necessidade de uma 

observação simultânea sobre o que a criança “já conhece” e sobre tudo o que 

“pode vir a ser ou conhecer”, isto é, sobre o desenvolvimento real (conquistas 

ou capacidades já construídas e consolidadas) e sobre a área de 

desenvolvimento proximal (os conhecimentos “ainda” a construir, as funções 

cognitivas “ainda” a desenvolver) (HOFFMAN, 2015, p. 20-21). 

 

Nesse sentido, Hoffman afirma que “avaliar é acompanhar”. Mas, esse 

acompanhar não diz respeito à definição do termo pautada simplesmente no fazer 

companhia ou seguir a criança, (HOFFMAN, 2015, p.14).  Esse acompanhar tem uma 

intencionalidade pautada na observação e na reflexão da e sobre a criança com objetivo 

de “um fazer pedagógico” que promova seu desenvolvimento e é o que caracteriza de 

fato o processo avaliativo aqui defendido. Ou seja, “Sem a ação pedagógica, não se 

completa o ciclo da avaliação na sua concepção de continuidade, de ação-reflexão-ação” 

(HOFFMAN, 2015, p.15). 

A nova redação dada à Constituição Federal estabelecida pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009 e a Lei nº 12.796/13 que altera LDB 

nº 9.394/96, torna obrigatório a matrícula de crianças aos quatro anos de idade nas 

instituições de Educação Infantil e traz mudanças quanto à organização e o 

funcionamento destas.  
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Quanta a matrícula, na alteração da LDB nº 9.394/96, consta no Art. 6º que: “É 

dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a 

partir dos 4 (quatro) anos de idade” (BRASIL, 2016, p. 9,).  

Em relação ao currículo, o Art. 26 da mesma Lei é fundamental, apresenta 

orientações sobre como organizá-lo: 

 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 

devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 

ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 

exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e dos educandos (BRASIL, 2016, p.12). 

           

 Esse artigo da Lei indica a importância de os municípios construírem seus Planos 

Curriculares, tendo uma Base Nacional Comum e uma diversificada em conformidade 

com as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos. 

No que compete à avaliação, a Lei 9.394/96 prevê ainda, em seu artigo 31, 

incisos I e V, a expedição de documentação específica que permita às famílias conhecer 

o trabalho da instituição junto aos educandos e os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança na Educação Infantil. Vejamos: 

 

Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes 

regras comuns:  

 

I – avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento 

das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 

ensino fundamental; 

 

II – carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um 

mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;  

III – atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o 

turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral;  

  

 IV – controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida 

a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas;  

  

 V – expedição de documentação que permita atestar os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança. (BRASIL, 2016, p.13-14, 

grifos nossos). 
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De acordo com as DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009, as propostas 

pedagógicas das instituições de Educação Infantil devem garantir às crianças a 

apropriação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 

tendo as interações e a brincadeira como eixos norteadores das práticas pedagógicas 

pautadas em princípios éticos, políticos e estéticos.  

Importante destacar que no período de 2015 a 2017 desenvolvia-se em nível 

nacional uma discussão
14

 sobre a BNCC/2017
15

, objeto de nossa análise documental, 

que foi aprovada em sua 3ª versão no dia 15 de dezembro e homologada no dia 20 do 

mesmo mês do ano de 2017. (O novo documento trata apenas da educação infantil e do 

ensino fundamental, a base curricular para o ensino médio ainda será avaliada posteriormente 

pelo CNE).  Destaca-se na referida análise, o caráter normativo do documento e a 

centralização dos currículos. Determina as competências, as habilidades e as 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver durante cada etapa da 

educação básica. 

Com a homologação da BNCC (2017), como consta no documento, ambiciona-

se também que, além da superação da fragmentação das políticas educacionais, se 

fortaleça o “regime de colaboração” entre as três esferas de governo e que esta seja 

“balizadora” da qualidade da educação, garantindo um patamar comum de 

aprendizagem a todos os/as estudantes para além do acesso e permanência na escola. 

De acordo com a BNCC (2017), na Educação Infantil, primeira etapa da 

Educação Básica, as práticas pedagógicas se desenvolverão com base nos eixos 

estruturantes, “as interações e as brincadeiras”, atestando os “direitos de aprendizagem e 

                                                           
14

 Participação da Universidade de Brasília (UnB), da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-RJ), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e da União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Mais de 9 mil professores, gestores, especialistas e 

entidades de educação, Secretarias de Educação de todos os Estados e Distrito Federal, e ainda 12 

milhões de contribuições também precisam ser reconhecidas. 
15

 Em recente artigo de autoria de Cintia Laranjeira, “A Base Nacional Comum curricular: uma leitura a 

contrapelo dos avanços teóricos e metodológicos da educação infantil.” Ela traz uma crítica quanto à 

elaboração do anunciado que a Base foi construída de forma democrática, ao passo que não houve vasta 

participação de todos os setores da educação, principalmente os professores e gestores que estão na 

escola.  Segundo ela, “Houve sim, um grupo seleto que compactua com concepções hegemônicas sobre 

educação, conhecimento, aprendizagem, currículo e avaliação dissonantes com uma escola pública 

democrática e de qualidade” (LARANJEIRA, 2017, p.121)  



 

965 

 

desenvolvimento” dos educandos de forma “humana integral”. São eles os direitos de; 

“conviver, participar, explorar, expressar, conhecer-se”. 

No que concerne à organização do currículo, este se estrutura em 5 campos de 

experiências, na esfera dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento. Assim nomeados de acordo com a base: “o eu e o outro; corpo, gestos 

e movimento; traços, sons, cores e formas; oralidade e escrita; espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações” (BRASIL, BNCC, 2017). 

 Em relação à avaliação na Educação Infantil, a BNCC/2017 explicita que os 

currículos mediante pactuação interfederativa irão definir os direitos de aprendizagem 

essenciais a serem alcançados pelos alunos da educação básica (BRASIL, BNCC, 

2017).  

          De acordo com o texto, a BNCC e os Currículos têm papéis 

complementares e desenvolverão ações que assegurem “as aprendizagens essenciais 

definidas para cada etapa da Educação Básica”. [...] “considerando a autonomia dos 

sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também os contextos 

e as características dos alunos” (BRASIL, BNCC, 2017, p.14). Dentre as ações que 

apontam como essenciais para assegurar as aprendizagens, destacamos a que faz 

referência à avaliação; 

                                           
[...] construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou 

de resultado que levem em conta os contextos e as condições de 

aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o 

desempenho da escola, dos professores e dos alunos (BRASIL, BNCC, 2017, 

p.14). 

 

O referido documento trata também, na página 51, da transição da Educação 

Infantil para o Ensino Fundamental.  A proposta apresentada é que as escolas de 

Educação Infantil considerem os objetivos e os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento esperados em cada campo de experiência das crianças, e, ainda, 

deverão apresentar ao final desta etapa uma “síntese das aprendizagens”.  

 

Essa síntese deve ser compreendida como elemento balizador e indicativo 

de objetivos a ser explorado em todo o segmento da Educação Infantil, e 

que serão ampliados e aprofundados no Ensino Fundamental, e não como 
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condição ou pré-requisito para o acesso ao Ensino Fundamental (BRASIL, 

BNCC, 2017, p.49, Grifo nosso). 

           

Após a aprovação da BNCC/2017, a Lei nº 12.796/13 permanece vigente e 

podemos afirmar que esta última trouxe uma alteração significativa para o 

funcionamento e a organização da Educação Infantil no Brasil no que tange a proposta 

de sistematização e elaboração de documentação comprobatória da aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças nessa faixa etária. Mas, e a BNCC? O que nos diz em 

relação às orientações sobre o processo avaliativo contido na Lei n. 12.796/13? 

 

CONCLUSÕES POSSÍVEIS 

 Com base nas análises articuladas da BNCC/2017 e da lei 12.796/13, 

constatamos que as orientações emanadas da Base, em relação à avaliação na Educação 

Infantil, são abordadas de forma superficial. Não aprofunda a ideia de produção de 

síntese de aprendizagem. Quando trata da transição da Educação Infantil para Ensino 

Fundamental, argumenta que “os processos vivenciados pelas crianças ao longo de sua 

trajetória na Educação Infantil podem contribuir para a compreensão da história de vida 

escolar de cada aluno do Ensino Fundamental” (BRASIL, BNCC, 2017, p. 49, Grifo 

nosso). Define o que poderíamos chamar de avaliação como uma “síntese das 

aprendizagens”, também como “elemento balizador de indicativos” dos objetivos da 

Educação Infantil. Afirma que apesar de não ser condição ou pré-requisito para o acesso 

ao Ensino Fundamental, a proposição é ajudar as crianças a “superarem com sucesso 

os desafios da transição”, “facilitar a inserção das crianças nessa nova etapa da 

vida escolar”.  Por conseguinte, na BNCC permanece o objetivo de preparar ou treinar 

para o Ensino Fundamental. 

Assim, o resultado da análise documental permite afirmar que a ênfase da 

BNCC/2017 é na mudança de etapa, na transição e não na avaliação no sentido de 

processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança no tempo da infância.  
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Resumo: 

Este artigo visa apresentar o projeto pedagógico realizado em uma Escola Municipal da 

cidade de Uberlândia, instituição esta escolhida como campo de estágio para a 

disciplina de estágio I, do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia. 

O projeto desenvolvido foi“Brinquedos e Brincadeiras” a partir das obras de Ivan Cruz, 

realizado com alunos da creche, de três anos de idade. O projeto teve como ponto de 

partida o princípio da importância do brincar na educação infantil e a possibilidade dos 

alunos participarem de novas brincadeiras, que despertassem o interesse das crianças, 

visto que, durante a prática de estágio, foi observado que as crianças não estavam mais 

entusiasmadas com os brinquedos e brincadeiras disponíveis e vivenciadas por elas. 

Assim, o projeto permitiu o resgate de brincadeiras tradicionais e foi possível despertar 

o interesse das crianças, possibilitando o conhecimento de novos brinquedos e 

brincadeiras, como também permitiu que houvesse a interações entre pares.  

 

Palavras-chave: Brincar; Educação Infantil; Brincadeiras tradicionais. 

 

Introdução 

O Projeto pedagógico realizado na Escola Municipal, “Brinquedos e 

Brincadeiras” a partir das obras de Ivan Cruz, foi construído levando em consideração 

as observações diárias na prática de estágio. Foi possível observar a necessidade de 

apresentar momentos de brincadeiras direcionadas, tendo em vista que quando eram 

propostas brincadeiras livres pela professora, em alguns momentos, as crianças ficavam 

agitadas e não tinham muito interesse nas brincadeiras e nos brinquedos em si. Assim 

foi pensado este projeto, que possibilita o resgate de brincadeiras, que as crianças não 

tinham conhecimento e que chama a atenção para o brincar em pares. 

O projeto também foi desenvolvido levando em consideração a importância do 

brincar na educação infantil, em que “As maiores aquisições de uma criança são 

conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de 
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ação real e moralidade” (VYGOTSKY, 1998). Assim, ao brincar a criança também 

estabelece relações sociais, adquire conhecimento e se desenvolve. Além disso, o 

projeto foi pensado como uma forma de resgate de brincadeiras tradicionais, 

possibilitando que as crianças pequenas possam vivenciar novas brincadeiras e ao 

mesmo tempo possam estabelecer um convívio social entre elas. “Educar e desenvolver 

a criança significa introduzir brincadeiras mediadas pela ação do adulto, sem omitir a 

cultura, o repertório de imagens sociais e culturais que enriquecem o imaginário 

infantil” (KISHIMOTO, 2011, p. 15). 

Assim, o artigo apresenta primeiramente algumas ideias sobre a importância do 

brincar na educação infantil, em seguida a descrição do projeto realizado com as 

crianças e, logo depois, discorre sobre a relevância do resgate de brincadeiras 

tradicionais.  

 

O brincar na educação infantil 

Os brinquedos e as brincadeiras estão presentes na vida da criança desde muito 

tempo. “Na antiguidade, as crianças participavam, tanto quanto os adultos, das mesmas 

festas, dos mesmos ritos e brincadeiras” (WAJSKOP, 1995, p.63). A partir do 

surgimento de algumas pesquisas voltadas para a infância, como a de Comenius em 

1593, passa a existir um olhar diferente sobre as crianças, ocorre uma valorização da 

infância. Isso acabou culminando com a concepção de métodos voltados para o ensino 

na educação infantil, em que o brincar estava presente, “propostas voltadas para a 

educação dos sentidos da criança, fazendo o uso de brinquedos e centradas na 

recreação” (WAJSKOP, 1995, p.63). Desta forma, a partir daí, os brinquedos e 

brincadeiras se fazem presente no contexto da educação infantil. 

Atualmente a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), traz como eixo 

estruturante das práticas pedagógicas da educação infantil as interações e as 

brincadeiras: 

 

A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo 

consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral 

das crianças. Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e 

delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos 
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afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das 

emoções. (BRASIL, 2017, p.33) 

 

O brincar pode e deve ser trabalhado na educação infantil a fim de contribuir 

para a formação das crianças, para que possam adquirir conhecimento e conviver 

socialmente com outras crianças. 

Os brinquedos e brincadeiras podem proporcionar aprendizado, mas também 

devem principalmente ser desenvolvidas de forma lúdica, para permitir que as crianças 

se relacionem e usem a imaginação a partir do brincar.  

 

Quando perde sua dimensão lúdica, sufocada por um uso didático que a 

restringe a seu papel técnico, a brincadeira esvazia-se: a criança explora 

rapidamente o material, esgotando-o. Isso se dá quando, em vez de aprender 

brincando, a criança é levada a usar o brinquedo para aprender.  (FONTANA; 

CRUZ, 1997, p.140). 

 

Portanto, o brincar das crianças voltado ao lúdico, permite que as crianças 

tenham satisfação em brincar, possibilitando que as brincadeiras sejam divertidas e 

espontâneas e não uma tarefa cansativa que deve ser realizada pelas crianças. 

Dentro do brincar na educação infantil temos as definições de brinquedos e de 

brincadeiras. O brinquedo é um objeto que possibilita a ação do brincar. 

 

O brinquedo tanto pode ser um objeto tosco ou rústico como pode ser um 

produto bem elaborado. Pode-se dizer então que brinquedo é um objeto 

material (real ou virtual) em terceira dimensão que facilita o ato de brincar. 

Na educação, o brinquedo é tão importante no brincar quando os livros no 

estudar. Ambos dão oportunidade à criança de aprender, resolver problemas, 

criar e simbolizar.” (SANTOS, 2008, p.30) 

 

Assim, o brinquedo é um instrumento que pode ser utilizado para o brincar pelas 

crianças, podendo possibilitar aprendizagens significativas quando utilizados, “o 

brinquedo coloca a criança na presença de reproduções: tudo o que existe no cotidiano, 

a natureza e as construções humanas.” (KISHIMOTO, 2017, p. 19). A utilização do 

brinquedo irá variar conforme o contexto em que a criança está inserida,“o brinquedo 

supõe uma relação íntima com a criança e uma indeterminação quanto ao uso, ou seja, a 

ausência de um sistema de regra que organizam a sua utilização” (KISHIMOTO, 2017, 

p. 18).De tal modo, o brinquedo traz diversas possibilidades enquanto objeto, 
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possibilitando ações lúdicas diversificadas para as crianças propondo um mundo 

imaginário. Diante destes apontamentos, o brinquedo só irá cumprir seu papel 

importante, quando a criança manipulá-lo.  

Já com relação às brincadeiras, podemos dizer que são os atos que as crianças 

realizam, “É a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao 

mergulhar na ação lúdica. Pode-se dizer que é o lúdico em ação.”(KISHIMOTO, 2017, 

p. 22).Para a brincadeira acontecer não é necessário a presença de brinquedos, as 

crianças podem se utilizar de objetos que estão presentes no ambiente. Segundo 

Brougère (2004), a brincadeira é uma atividade que possui propriedades particulares, 

onde só tem sentido e valor, num espaço e tempo delimitado, sendo resultado das 

decisões de quem brinca. Para ele, nem todo contato com um brinquedo é uma 

brincadeira, pois para que o brinquedo se torne parte da brincadeira é necessário que ele 

esteja inserido em um universo específico. Diante disso, podemos destacar como o 

brincar tem grande importância para o desenvolvimento infantil,  

 

O brincar extrapola os limites da formação da identidade e da vivência de 

papéis sociais, quando a criança representa funções com as quais se 

identifica, auxiliando tanto na socialização ao compartilhar atividades com 

outros, quanto no desenvolvimento intelectual porque a representação é um 

processo de internalização do mundo exterior, envolve, portanto, 

compreensão. (CARNEIRO, 2003, p. 62). 

 

As brincadeiras de papéis sociais também se manifestam no brincar da educação 

infantil e são de grande importância para o desenvolvimento infantil. As brincadeiras de 

faz de conta, onde as crianças assumem o papel de um adulto, seguem regras de conduta 

para assimilar as atitudes observadas para a representação dentro da brincadeira.      

 

Brinquedos e brincadeiras a partir das obras de Ivan Cruz 

Diante da importância do brincar na educação infantil foi realizado o projeto 

“Brinquedos e Brincadeiras”. O projeto foi realizado a partir de algumas obras de Ivan 

Cruz, que retrata brincadeiras de sua infância. O artista pintou as obras em 1990, 

retratando em suas telas crianças pulando corda, brincando de cabra-cega, jogando bola-

de-gude entre outras brincadeiras. Segundo Ivan Cruz, seu trabalho é baseado na frase a 
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qual criou onde ele diz que, a criança que não brinca não é feliz e o adulto que quando 

criança não brincou faltou um pedaço no coração, além disso, ele cita como objetivo de 

suas telas o resgate do lúdico, da imaginação e o incentivo do desenvolvimento real das 

crianças, através das brincadeiras tradicionais, desfocando assim das brincadeiras 

tecnológicas as quais as crianças estão presas na atualidade.  

O projeto foi realizado em oito aulas, distribuídas em quatro dias. No primeiro 

dia do projeto, foi feito uma roda de conversa e contado um pouco sobre o autor e sua 

vida. Logo depois, foram apresentadas as imagens das obras uma a uma, para que as 

crianças pudessem participar dizendo se conheciam ou não a brincadeira e o nome de 

cada uma. Na roda de conversa, durante a apresentação das obras de artes do pintor 

Ivan, os alunos ficaram muito curiosos e participativos, querendo saber qual seria a 

próxima imagem mostrada.  As crianças não conheciam grande parte das brincadeiras, 

principalmente as brincadeiras de cobra-cega e peteca, ficando empolgados para 

aprenderem durante o projeto. 

 

Figura 1: Uma das obras do artista Ivan Cruz utilizada no projeto. 

 

Fonte: http://interagiraquieagora.blogspot.com/2012/08/telas-de-ivan-cruz-brincadeiras-de.html. 

 

Logo depois, foi explicado que durante as aulas todas aquelas brincadeiras das 

imagens como amarelinha, ciranda, bola de gude, bola de sabão, avião de papel, barco 

de papel, peteca e cobra-cega seriam realizadas com elas. Depois disso, foi dado para os 
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alunos, a imagem de casas, semelhantes a das obras de Ivan, para que eles fizessem a 

pintura com tinta. A imagem, a qual as crianças pintaram, foi colocada na parede onde 

as crianças realizaram as brincadeiras. Isso permitiu contextualizar o ambiente de rua, 

onde o pintor destaca essa ideia em suas obras, e também fazer fotos de releituras, tendo 

como fundo as casinhas pintadas pelas próprias crianças.   

No segundo dia, as crianças puderam brincar das brincadeiras de amarelinha, 

ciranda, bola de gude, avião de papel e cobra-cega. 

 

Figura 2: Brincadeiras de bola de gude e cobra-cega realizadas durante o projeto. 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

Algumas crianças nunca tiveram contato com bolas de gude, assim ficaram bem 

empolgadas ao pegar a bolinha “é muito brilhante” ou “parece que tem água dentro”, 

diziam elas.Assim, as crianças puderam conhecer um novo objeto e aprender um novo 

jogo. As crianças também se divertiram bastante ao brincar de cobra-cega e aviõezinhos 

de papel, expressões como: “está acontecendo uma exposição de aviões”, foram 

utilizadas para descrever a brincadeira. Assim, foi possível fazer da ação do brincar uma 

forma de experimentação de novos objetos e brincar de forma lúdica, trazendo o lado 

divertido e imaginário das brincadeiras.  

Durante o projeto, as crianças tiveram contato com novas brincadeiras, dentre 

elas alguns jogos de regras, como a amarelinha, bola de gude e cobra-cega. “Os jogos 

com regras são jogos de combinações sensório-motoras (como corridas, bolas de gude, 

etc.)” (FONTANA, CRUZ, 1997, p.134), é através desses jogos que as crianças agem 
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de forma diferente, “são justamente as regras da brincadeira que fazem com que a 

criança se comporte de forma mais avançada do que aquela habitual para sua idade” 

(KOLL, 2010, p.69). Assim, as brincadeiras permitem que as crianças desenvolvam 

algumas atitudes que são determinadas pela regra do jogo, como por exemplo, na 

brincadeira com bolinhas de gude, a criança só poderia pegar mais bolinhas, caso 

conseguisse acertar outras, “Estar inserida em um contexto e exercer papéis sociais faz 

com que a criança aprenda com seus pares as regras necessárias para o convívio social. 

Esperar a vez de jogar, observar as regras do grupo, permitir a participação de todos são 

rotinas encontradas nas brincadeiras.” (CARNEIRO, 2003, p. 62) 

Já no terceiro dia de projeto, os alunos brincaram de peteca, de bola de sabão e 

barquinhos de papel. Ao realizar a montagem da peteca com as crianças, um dos alunos 

disse “agora eu sei o que é peteca”, assim foi possível notar o descobrimento de um 

novo brinquedo para este aluno. Também foi observado que alguns alunos durante a 

realização das bolas de sabão não sabiam de imediato fazer as bolinhas, mas a partir de 

algumas tentativas conseguiram. Além disso, nesta brincadeira os alunos acabaram 

desenvolvendo um novo modo de brincar. No ambiente estava presente uma bacia com 

água, e ao invés de sobrarem àsbolinhas no ar acabaram optando por fazerem várias 

bolhas dentro desta bacia. Isto mostra as possibilidades que o brinquedo proporciona as 

crianças, que a partir da imaginação e do contexto podem criar e recriar diversas 

possibilidades de brincadeiras a partir de um brinquedo.  

A brincadeira do barquinho de papel, assim como também a de aviãozinho, 

possibilitou as brincadeiras de faz de conta, onde os alunos imaginavam de verdade 

estar conduzindo uma embarcação. 

 

A centralidade da brincadeira de papéis sociais é a relação criança- adulto 

social e tem como núcleo o mundo das pessoas e suas relações, atuando na 

esfera motivacional e das necessidades, em que o predomínio nesse período 

de desenvolvimento da criança está centrado no sentido social das atividades 

humana. (ABRANTES, FACCI, MARTINS, 2016, p.132)    

 

De tal modo, foi possível através do projeto, proporcionar momentos que 

estimulassem as brincadeiras de papéis sociais, as quais são as atividades em que as 
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crianças adotam funções, assumindo e vivenciando atividades adultas que foram 

observadas em suas vivências, como pilotos de avião e de embarcações.  

 

Figura 3: Brincadeiras com barquinhos de papel e peteca realizadas durante o projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

No quarto dia, foi feito uma roda de conversa sobre tudo o que aconteceu 

durante o projeto, recordando as brincadeiras realizadas e também foi realizada uma 

enquete para escolher a brincadeira que eles mais gostaram. Eles também receberam 

uma folha sulfite para desenhar uma brincadeira que elas gostaram. Após isso, 

montamos um painel com as obras do pintor, juntamente com as fotos de releitura das 

imagens, que foram tiradas durante a realização das brincadeiras. 
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Figura 4: Painel com fotos de releituras das obras de Ivan Cruz e desenho realizado por uma criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 

 

O projeto Brinquedos e brincadeiras possibilitou também o resgate de algumas 

brincadeiras que até então eram desconhecidas por algumas crianças, como por 

exemplo: cobra-cega e peteca. “Pesquisas atuais mostram a importância dos jogos 

tradicionais na educação e socialização da criança, pois brincando e jogando a criança 

estabelece vínculos sociais, ajusta-se ao grupo e aceita a participação de outras crianças 

com os mesmos direitos” (BERNARDES, 2005, p. 543).Em meio a tantas tecnologias, 

as crianças tiveram a oportunidade de estarem em contato com estas brincadeiras 

tradicionais que possibilitaram desafios e a interação com os colegas. “As brincadeiras 
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tradicionais possuem, enquanto manifestações da cultura popular, a função de perpetuar 

a cultura infantil e desenvolver a convivência social.” (BERNARDES, 2005, p. 543).  

Do mesmo modo, é importante ressaltar que existem brinquedos para além 

daqueles industrializados, brinquedos que podem ser produzidos e que proporcionam 

momentos lúdicos de forma simples e tradicional. Como exemplo, as brincadeiras que 

foram vivenciadas no projeto: a peteca, o barco e avião de papel confeccionados com 

ajuda das crianças, a bola de sabão que utiliza materiais de fácil acesso, a amarelinha 

que foi desenhada no chão, entre outras. 

 

A mídia, hoje, estimula a compra de brinquedos industrializados. O adulto é 

atingido e também o pequeno consumidor. Em consequência, os brinquedos 

tradicionais se perdem no tempo. Cabe, talvez ao educador rever sua postura 

em relação ao lúdico e mostrar aos pais a importância de tais jogos para o 

desenvolvimento de uma gama de possibilidades de desenvolvimento e 

aprendizagem. (SANTOS, 2008, p.35) 

 

Assim, os brinquedos e brincadeiras tradicionais são grande aliados dentro do 

brincar na educação infantil, despertando diversas possibilidades que as atividades 

relacionadas ao brincar, podem proporcionar as crianças nos dias de hoje, trazendo 

consigo culturas.  

 

Conclusão 

Considerando os brinquedos e as brincadeiras elementos importantes no 

processo de desenvolvimento das crianças, o projeto realizado com os alunos de três 

anos, possibilitou a elas a interação entre pares, a estimulação da criatividade, o resgate 

de brincadeiras tradicionais e principalmente o conhecimento de novas brincadeiras, 

visto que, os alunos já não estavam tão interessados nos brinquedos e brincadeiras os 

quais estavam presentes no seu dia-a-dia.  
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Resumo:  

Este trabalho é fruto da pesquisa de Doutoramento em Educação realizado na 

Universidade Federal de Uberlândia-MG, o qual se propõe a partir dos referenciais 

teóricos da Sociologia da Infância e Educação Popular analisar e compreender as 

concepções de crianças e de infâncias que permeiam o cotidiano das escolas de 

Educação Infantil do município de Uberlândia, bem como dos documentos pertencentes 

à Rede Municipal de Educação e das escolas selecionadas para realização da pesquisa, 

tais como Projeto Político Pedagógico, Regimento Interno da escola, planejamento 

pedagógico, diário e relatórios feito pelos professores e atas de reuniões. Para alcançar 

tal objetivo, utilizaremos como metodologia a revisão bibliográfica e pesquisa 

documental com análise de conteúdo. Concomitantemente, realizaremos uma pesquisa 

do tipo etnográfica para compreensão da realidade escolar. 

 

Palavras-chave: Infâncias, Sociologia da Infância, Educação Popular 

 

Introdução 
 

A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam. E mesmo estes podem 

prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. Quando o visitante sentou 

na areia da praia e disse: “Não há mais o que ver”, saiba que não era assim. O fim 

de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, 

ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia 

o que se viu de noite, com o sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara 

verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. 

É preciso voltar aos passos que foram dados, para repetir e para traçar caminhos 

novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem. Sempre. (José Saramago, 

1998, grifos nossos) 

 

Nesse momento de nossas vidas recomeçamos a viagem que dá continuidade aos 

estudos realizados no Curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal de 

Uberlândia-MG, seguindo os passos que já foram dados e traçando caminhos novos a partir 

mailto:tatianirabelo@hotmail.com
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do que já estudamos e pesquisamos. Uma viagem que se constitui um desdobramento de 

resultados encontrados nas pesquisas que realizamos acerca das crianças e infâncias e da 

experiência profissional cotidiana no espaço de educação infantil e na formação de 

professores de graduação e pós-graduação.  

 

Crianças e infâncias 

Os estudos sobre a história da criança e da infância como construção social no 

Brasil são recentes, nem sempre houve uma preocupação com a criança e com a 

infância, tal como nos dias atuais. Até a década de 1970 a criança e a infância eram 

temas de estudo da Psicologia e da Educação, em pesquisas que as descreviam e 

analisavam na condição de alunos e no contexto da instituição escolar, predominando 

nesses estudos situações formais de aprendizagem, com foco no desenvolvimento 

cognitivo e, na maioria das vezes, visando o oferecimento de uma educação 

predominantemente assistencialista. Assim, acreditava-se que através destes cuidados 

seriam compensadas todas as necessidades educativas infantis (Kramer, 2006). 

A partir de 1980, com a democratização da sociedade brasileira, as 

universidades, os centros de pesquisa e os sistemas de ensino se articularam para tentar 

mudar o quadro em que se encontrava a educação infantil no Brasil. Importante foi o 

papel desempenhado pelos movimentos sociais que conquistaram, na Constituição de 

1988, o reconhecimento do atendimento à criança pequena como um direito da própria 

criança e da família, além de, pela primeira vez na história do Brasil, assegurá-lo como 

dever do Estado. Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) afirma o 

direito de cidadania da criança, definindo seus direitos de educação e proteção e com a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9.394) de 1996 a educação infantil passa 

a fazer parte da primeira etapa da Educação Básica.  

 Junto à legislação que foi aos poucos sendo instituída para atender as crianças 

de 0 a 5 anos, a produção acadêmica também se expandiu consideravelmente em 

diversas áreas de estudos: Filosofia, Antropologia, Ciências Sociais, Sociologia da 

Infância, dentre outras que nos ajudam a pensar a infância numa outra perspectiva, 

como um sujeito de direitos.   
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Com estas conquistas a infância adquire estatuto social e as crianças passam a 

ser concebidas como pessoas completas, competentes e portadoras de direitos 

(SARMENTO, 2005), que se transformam ao longo do tempo e espaço, em 

contraposição aos estudos que perduravam até os anos de 1990, que prevalentemente 

consideravam as crianças como seres em desenvolvimento, incompletos e imaturos. Por 

certo que este panorama tem sido alterado lentamente, muitas vezes, com um 

descompasso entre o idealizado e o realizado. 

Nessa direção, partindo dos pressupostos supracitados e dos resultados das 

pesquisas realizadas anteriormente no mestrado foi possível concluir que atualmente 

existe uma grande valorização na produção acadêmica acerca das temáticas crianças e 

infâncias. No entanto, ao realizar as análises dos trabalhos (fontes de pesquisa usadas no 

Mestrado) que foram desenvolvidos nos espaços escolares, foi constatado que existe 

grande discrepância entre o apresentado nas produções acadêmicas e a realidade 

percebida nos cotidianos escolares. Os autores pesquisados, ao apresentarem os 

resultados de suas pesquisas dentro do espaço escolar, apontam um papel disciplinador 

por parte de professores, dando a entender que as crianças não são ouvidas e seus 

saberes, na maioria das vezes, são desconsiderados. Em relação ao lúdico, brincar, 

brincadeiras e brinquedos no espaço escolar, esses são deixados para a hora do recreio 

ou para outros momentos, após a realização de atividades estritamente escolares.  

Diante disto, este trabalho se justifica e atesta sua relevância como resposta aos 

resultados de pesquisas que apontam a forma como crianças vêm sendo tratadas nos 

espaços escolares das instituições de educação infantil; em muitos momentos seus 

saberes e culturas acabam sendo desvalorizados/desconsiderados; muitas vezes as 

crianças não são escutadas, são excluídas de processos de ensino-aprendizagem 

significativos.  

As crianças em diversas situações são pensadas somente na sua condição de 

alunos, não sendo valorizadas como sujeitos completos, criativos e ativos no processo 

de ensino-aprendizagem. Tal fato tem proporcionado uma educação pré-definida, em 

direção contrária a uma concepção de educação e criança que valoriza o diálogo, o 

respeito e a disseminação de práticas humanizadoras que incentivam as possibilidades 

de uma aprendizagem com significados para as crianças. 
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Deste modo, já que as crianças na Educação Infantil passam parte considerável 

de seu tempo dentro de instituições escolares, é preciso refletir e rever as concepções, 

crenças e os valores para que estes locais destinados à educação proporcionem maneiras 

diferenciadas de ensino e de aprendizagem. 

Assim, ao buscar uma educação qualificada socialmente
16

, que valoriza o ser 

humano e seus processos de ensinar-aprender, este trabalho, baseado nos referenciais da 

Sociologia da Infância, a partir das contribuições de Sarmento (2004 e 2005) e, 

sobretudo dos estudos de Paulo Freire (1983 e 1991), pretende investigar em cinco 

instituições escolares de Educação Infantil do Município de Uberlândia
17

, sendo uma 

escola de cada setor
18

 quais são a concepções de criança e infância presentes no 

cotidiano escolar, ou seja, como os profissionais dessas instituições tratam as questões 

relacionadas ao brincar, a brincadeira e ao lúdico, bem como compreender como as 

crianças produzem suas culturas nas escolas investigadas, escutar as crianças sobre 

como é o seu viver na escola, levando em consideração a dimensão classe social e 

geração a quais tais sujeitos pertencem
19

.  

A escolha de cinco escolas diferentes se deve ao fato de pertencerem a setores 

territoriais distintos que apresentam especificidades educacionais e culturas 

diversificadas de acordo com o cotidiano das pessoas que ali estão. A definição/escolha 

dos setores diferentes que compõe a Rede Municipal de Educação de Uberlândia - MG e 

                                                           
16

 Qualidade social da educação se opõe ao campo econômico, uma qualidade que prepara para a 

competitividade. A qualidade social da educação tem sido debatida por pesquisadores que compreendem 

a educação como uma prática social e um ato político que convergem para valorizar os aspectos humanos 

(OLIVEIRA  et al., 2011, p.  9).  
17

 A Rede Municipal de Educação de Uberlândia possui 64 escolas de Educação Infantil e 27 escolas de 

Ensino Fundamental que possui turmas de Educação Infantil.  
18

 A Rede Municipal de Educação de Uberlândia é organizada com base nos diferentes setores territoriais: 

Central, Leste, Oeste, Norte e Sul, abrangendo a zona rural e urbana. 
19

 O sociólogo da infância Manuel Jacinto Sarmento considera as infâncias como “uma categoria social 

do tipo geracional pela qual se revelam as possibilidades e os constrangimentos da estrutura social” 

(SARMENTO, 2005, p. 363). Ao tratar a infância como uma categoria social do tipo geracional e 

discutir o conceito de geração, o autor apresenta a complexidade de discutir as infâncias levando em 

consideração a dimensão: classe social, geração, gênero e raça na configuração das posições sociais que 

as crianças ocupam na sociedade. O autor busca compreender as interações e relações de sujeitos que 

pertencem a uma mesma faixa etária e que, de forma concomitante, contemplam a geração-grupo de um 

determinado tempo histórico. Tomando como referencia os estudos de Sarmento (2005) será considerado 

como categoria de análise deste projeto a dimensão classe social e geração. 
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a instituição realizar atendimento na faixa etária de 3 a 5 anos, uma vez que o trabalho 

propõem como uma de suas ações conversar e escutar as crianças sobre o seu viver na 

escola e,  por fim, serão selecionadas as escolas que apresentarem maiores dificuldades 

relacionados à realização de práticas pedagógicas em que exista a ausência de atividades 

e/ou proposições que valorizam o lúdico, o brincar e a brincadeira. 

Para tal elencamos como objetivo desse trabalho: Analisar e compreender as 

concepções de criança e de infância que permeiam o cotidiano das escolas de educação 

infantil de Uberlândia, bem como dos documentos pertencentes à Rede Municipal de 

Educação e das escolas selecionadas a partir dos referenciais da Sociologia da Infância, 

utilizando as contribuições de Sarmento (2004 e 2005) e, sobretudo dos estudos de 

Paulo Freire (1983 e 1991). 

Elencamos a partir do objetivo geral nossos objetivos específicos, quais sejam: 

Compreender como as crianças que frequentam as escolas selecionadas manifestam sua 

cultura lúdica levando em consideração a dimensão classe social e a geração e entender 

o que as diferencia e o que apresentam em comum; Interpretar as concepções de 

crianças/infâncias e temas afins apresentados nos documentos municipais e em outros 

produzidos pelas escolas como: Projeto Político Pedagógico, Regimento Interno da 

escola, planejamento pedagógico, diário usado pelos professores, atas de reuniões, 

relatórios elaborados no período de 1988 a 2017 e relacionar tais documentos com a 

legislação nacional produzida no período selecionado para esta pesquisa; Investigar 

como o lúdico, o brincar, as brincadeiras são vivenciadas nos espaços-tempos escolares; 

; Relacionar as contribuições acerca da Sociologia da infância produzidas por Sarmento 

com os estudos sociológicos no Brasil realizados por autores brasileiros; Organizar 

intervenções pedagógicas como oficinas lúdicas com crianças e professores das escolas 

investigadas, com intuito de discutir/refletir aspectos vivenciados por eles no cotidiano 

escolar e para apoiá-los na (re) construção de uma prática educativa pautada numa 

educação ética, estética e humanizada. 

O período temporal de análise – 1988 a 2017 – leva em conta o fato de que 1988 

é o ano da Promulgação da Constituição Federal que traz pela primeira vez a educação 

como um direito da criança, e 2017 o ano de elaboração do presente projeto de pesquisa. 
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A partir do período temporal estabelecido e com intuito de alcançar os objetivos 

elencados acima realizaremos no ano de 2018 e 2019 uma pesquisa de revisão 

bibliográfica e documental com análise de conteúdo de documentos pertencentes à Rede 

Municipal de Educação e documentos das escolas selecionadas. Após a localização do 

material, será feito a leitura e análise, de acordo com as temáticas de estudo que se 

pretende investigar. 

Segundo Le Goff (1996), para realização da pesquisa documental o pesquisador 

precisa ter clareza que o documento se constitui fruto das intenções e escolhas de um 

grupo, sendo ele de interesse pessoal e/ou coletivo, construído de acordo com crenças e 

valores de uma sociedade e de acordo com a conjuntura social, econômica, cultural e 

política. Desta forma, pretende-se compreender neste projeto as condições em que os 

documentos utilizados foram produzidos, já que todo material apresenta marcas de seu 

tempo e, logo apresentam uma intencionalidade. 

Concomitantemente a realização da pesquisa de revisão bibliográfica e 

documental, selecionaremos as escolas de educação infantil que pertencem a Rede 

Municipal de Educação de Uberlândia que será campo de estudo dessa pesquisa. 

Desenvolveremos nas escolas selecionadas uma pesquisa do tipo etnográfica, 

com o intuito de efetivar os objetivos deste projeto e refletir coletivamente com os 

professores vislumbrando que a valorização dada as crianças, infâncias e outras 

temáticas da produção acadêmica ocorra também nos espaços de Educação Infantil.  A 

escolha pela etnografia se justifica pela inserção longa e profunda no campo de pesquisa 

nos três primeiros anos deste projeto, por meio de participação e interação direta com as 

crianças e profissionais da educação, um processo de ouvir e valorizar os sujeitos que 

ali estão.  

Segundo Ludke e André (1986), a pesquisa do tipo etnográfica em educação 

envolve uma preocupação em refletir sobre o ensino e aprendizagem em um contexto 

cultural ampliado, que não seja somente o espaço da sala de aula.  Neste sentido, 

durante a realização deste trabalho a pesquisadora terá um olhar com acuidade, tratando 

a escola como um local de múltiplas inter-relações em suas diferentes dimensões 

organizacional, pedagógica e sócio-política-cultural. 
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A participação e interação direta serão realizadas no cotidiano da escola durante 

os momentos de atividades das crianças e dos profissionais e no horário do recreio das 

crianças, utilizando técnicas que tradicionalmente são relacionados à pesquisa do tipo 

etnográfica, tais como: observação participante, fotografias, filmagem em vídeo, 

entrevistas e diário de bordo.  

A partir da investigação nas escolas escolhidas serão realizadas intervenções 

através de oficinas lúdicas e reflexivas com as crianças, professores e outros 

profissionais com intuito de contribuir para efetivação de uma prática humanizada e 

humanizadora, que seja realmente significativa para os sujeitos envolvidos no processo 

de ensino e de aprendizagem.  

 

Primeiros achados: Contribuições Teóricas acerca da Sociologia da Infância e 

Educação Popular 

Essa pesquisa em andamento encontra-se na fase da revisão bibliográfica, 

leituras e fichamentos que nos ajudarão a construir um referencial teórico consistente 

para nos ajudar a compreender as concepções de criança e infâncias em Uberlândia-MG 

e apresentar uma análise do cotidiano nas escolas municipais de Educação Infantil. 

Na revisão bibliográfica realizada até o presente momento elencamos livros, 

artigos, teses que se referem às áreas da Sociologia da Infância e Educação Popular e 

dentro dessas áreas estamos selecionando textos que tratam das infâncias, crianças e 

cotidiano escolar e educação infantil. 

Dessa forma, a partir das leituras realizadas inicialmente, compreendemos que a 

infância é vista na produção acadêmica como um espaço privilegiado para se iniciar 

uma educação diferenciada que promova a humanização, o diálogo e a criticidade; é o 

tempo de formar crianças que sejam autores de sua própria história, fundamentados na 

autonomia, no diálogo e na transformação do mundo. 

Sendo assim, entendemos que para o alcance de uma educação que contemple os 

aspectos citados acima, os preceitos que fundamentam a Sociologia da Infância
20

 e 

                                                           
20

 Segundo Tebet e Abramowicz (2014) a Sociologia da Infância é um campo de estudo composto por 

diversos referenciais teóricos, metodológicos e analíticos, algumas vezes complementares, outras 

antagônicos, devendo ser destacados já que não são iguais, ou seja, não levam às mesmas compreensões e 
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Educação Popular, sobretudo a Pedagogia Freiriana (1983 e 1991), podem auxiliar à 

medida que tais áreas defendem a importância da construção de espaços de ensino e 

aprendizagem que sejam humanizados e humanizador para as crianças. 

Para Paulo Freire à medida que as crianças são compreendidas em suas relações 

com o outro e com o mundo, poderiam ser protagonistas de mudanças. Ao escrever o 

livro Pedagogia da esperança, Freire (2001, p. 139-140) apresentou uma reflexão 

importante acerca da educação das infâncias. Para o autor a escola deve proporcionar 

“um pensar crítico em torno do mundo”. Dessa forma, a escola deve ser um local onde 

seja oferecido às crianças condições de aprender, de refletir e problematizar sobre sua 

vida e sociedade da qual faz parte. 

Assim, de acordo com Wanderley (2010) no seu livro Educação popular: 

Metamorfoses e Veredas a escola deve ser construída numa perspectiva educação cidadã 

que permite as pessoas se reunirem para dialogar em busca de uma prática social 

humanizadora que faz sentido para os diferentes sujeitos e articulando à Sociologia da 

Infância, é possível visualizar uma educação que é compreendida pela busca da 

transformação social, que considera as crianças como seres sociais e culturais, que 

podem sofrer e realizar transformações no mundo em que vivem. 

A Sociologia da Infância tem sido defendida por diversos autores na produção 

acadêmica como campo que abriu novas possibilidades de compreensão das infâncias e 

das crianças, tendo como objeto de investigação as infâncias vistas como construções 

sociais que se transformam de acordo com o tempo e com os diferentes espaços. 

Mediante este entendimento, é possível afirmar que existem distintas e variadas 

infâncias. Tal área de estudo valoriza a realização de pesquisas com as crianças e não 

apenas sobre as crianças, reconhecendo as crianças como seres criativos e participantes 

ativos na sociedade em que vivem (Sarmento (2004,2005), Abramowicz (2014)). 

                                                                                                                                                                          
nem produzem os mesmos resultados.  Nesta direção, este projeto entende que a Sociologia da Infância é 

muito mais que uma referência, no entanto é destacado apenas o autor Sarmento (2004 e 2005) devido aos 

seus estudos relacionados à dimensão classe social e geração nos estudos acerca das crianças e infâncias, 

o qual foi usado para embasamento teórico deste projeto. 
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A maneira como os estudos da Sociologia da Infância interpretam as crianças e 

as infâncias corroboram as ideias de Paulo Freire (1991), uma vez que consideram as 

crianças como sujeitos ativos, criativos e capazes, sendo merecedoras de uma educação 

de qualidade, numa perspectiva dialógica, crítica e humanizadora. Apesar de Freire 

(1991) não ter escrito especificamente sobre o tema crianças e infâncias, é pertinente 

afirmar que o pensamento político-pedagógico crítico do autor possibilita-nos 

compreender sobre a importância de pensar numa educação das infâncias de qualidade 

para as classes populares, já que o autor considerava crianças como sujeitos e não 

objetos de estudo.  

Nessa direção, podemos verificar um encontro da Sociologia da Infância com a 

Pedagogia Freiriana à medida que estas duas áreas de estudo valorizam as crianças 

como sujeitos importantes na sociedade em que vivem e não apenas como objeto de 

pesquisa. Sarmento (2004, p. 8) defende que as vozes das crianças devem ser 

“efectivamente levadas a sério e tomadas em conta na construção do conhecimento”, ou 

seja, as crianças devem ser valorizadas como sujeitos e a escola deve considerar a 

criança para além do ofício de aluno – como pessoas importantes em todas as esferas da 

sociedade. Partindo do pressuposto da possibilidade do encontro entre as concepções 

defendidas por Sarmento (2004 e 2005) e Freire (1983 e 1991), serão realizadas as 

análises. 

 

Considerações finais 

Durante as leituras realizadas até o presente momento observamos que as 

pesquisas que tratam das Crianças, infâncias, cotidiano escolar e educação infantil 

vinculada às áreas da Sociologia da Infância e Educação Popular valorizam as crianças 

como sujeitos importantes na sociedade em que vivem e não apenas como objeto de 

pesquisa. As crianças têm ganhado lugar de destaque nas pesquisas, sendo valorizados 

como sujeitos de direitos que são importantes na sociedade em que vivem. 

O mapeamento das produções em livros, artigos e teses durante a realização do 

levantamento bibliográfico tem possibilitado identificar o que tem sido discutido e 

produzido acerca das crianças, infâncias por pesquisadores referenciados no campo da 

Sociologia da Infância e Educação Popular na atualidade. Ficou evidente durante o 
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processo de leitura dos textos encontrados que os estudos apoiados na área da Educação 

Popular e, sobretudo, na perspectiva da Sociologia da Infância têm ampliado o conceito 

e o entendimento acerca das crianças e das infâncias, as crianças passam a ocupar lugar 

central nas pesquisas e começam a ser ouvidas, não apenas pela linguagem oral, ou por 

suas vozes, mas por meio das diferentes linguagens, corporal, estética, gestual, social, 

cultural e as infâncias são vistas e entendidas no plural. 
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Resumo 

Este artigo busca refletir e discutir sobre a didática multissensorial enquanto forma de 

inclusão de crianças da educação infantil. Constitui-se de aspectos teóricos advindos da 

pedagogia que sustentam a importância da relação entre teoria e prática que oferecem 

suporte para a atuação profissional, visando primeiramente o desenvolvimento do 

educando e utilizando de todos os meios para que os agentes educativos consigam se 

desenvolver. Traz também importantes discussões sobre inclusão e respeito às 

diferenças e como a didática multissensorial favorece não somente a possibilidade de 

aprendizagem para todas as crianças de educação infantil, assim como a cooperação, 

solidariedade e formação de caráter que é tão crucial nessa fase da infância. Por fim, 

entendeu-se aqui que com o amparo de teorias pedagógicas inclusivas, a didática 

multissensorial pode agregar notoriamente no desenvolvimento e aprendizagem na fase 

da educação infantil. 

 

Palavras-chaves: Pedagogia; Educação infantil; Inclusão; Didática multissensorial; 
 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é resultado de leituras referente ao tema de inclusão e da 

didática multissensorial e a observação da atuação docente por meio do Estágio 

Supervisionado I do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia – 

campus Santa Mônica, realizado em uma instituição de educação infantil no município 

de Uberlândia, no período de 150 horas e tem por objetivo descrever e refletir sobre 

como essas vivências são e como poderiam ser modificadas se os professores 

utilizassem do apoio dessa didática. Para atingir esse fim, estudou-se as propostas e 

ideias apresentadas por autores referente a inclusão, didática multissensorial e educação 

infantil confrontando-as com as práticas docentes observadas no campo de estágio. 

O Estágio Supervisionado I é fundamental para a formação inicial para a 

docência na Educação Infantil. Proporciona experiências ao inserir o licenciando no 

cotidiano de escolas, possibilitando o conhecimento tanto sobre as possibilidades de 
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trabalho com a educação infantil e seus materiais disponíveis, quanto experiências na 

vivência como educador participando das atividades de aula e observação dos 

professores que estão atuando e refletindo sobre tal atuação. Seu objetivo é de formar e 

qualificar os licenciandos, os capacitando para construção de novos conhecimentos e 

formações críticas. Consoante a Scalabrin e Molinari: 

 

A sociedade passa por constantes transformações na maneira de agir, pensar e 

sentir das novas gerações e os educadores, como envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem, necessitam estar em constante transformação também 

e o estagiário começa a sentir este mundo da qual fará parte no primeiro 

contato: o promovido durante a prática de estágio. Além dessas 

transformações sociais existem também as mudanças no meio de 

comunicação e nas tecnologias e, tudo isso, demanda um profissional da 

educação diferente, com uma prática reflexiva e o estágio poderá dar essa 

primeira noção do mundo no meio educacional (SCALABRIN e 

MOLINARI, 2013). 

 

A dimensão prática que possui o estágio está articulada com os estudos 

realizados nos demais componentes curriculares, inclusive aqueles que tratam dos 

estudos das didáticas e das práticas educativas. Entre esses estudos encontram-se 

aqueles que consideram as diferentes formas de diversidade presente nas escolas. Uma 

dessas propostas é a didática multissensorial. 

A didática multissensorial auxilia na atuação e nos aspectos conceituais os quais 

as áreas da licenciatura podem utilizar para melhorar sua atuação profissional. Aspectos 

como inclusão e adaptação dos conteúdos a serem aplicados na educação infantil e a 

utilização de instrumentos de apoio de forma adequada e contextualizada apropriada 

para determinado ano letivo. 

Este trabalho está dividido em três partes, na primeira analisando os aspectos 

teóricos sobre a inclusão e a importância do mesmo principalmente nessa fase da 

educação infantil. Na segunda etapa encontra-se a discussão a respeito da didática 

multissensorial como oportunidade de mudanças na atuação dos professores bem como 

guias explicativos de como trabalhar cada sentido a fim de desenvolver todos os 

educandos considerando a particularidade e limitações de cada um e por fim, a análise 

crítica sobre a observação em sala de aula pela oportunidade oferecida pelo estágio 
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supervisionado I e como é a atuação do professor em relação aos conteúdos 

desenvolvidos e a didática trabalhada na educação infantil. 

 

A INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

O tema da inclusão é bastante discutido no campo da educação pois a educação 

escolar é um direito de todos os cidadãos. A inclusão é um esforço, no âmbito da 

educação escolar regular, no sentido de fazer cumprir o direito à educação. Para fazer 

valer esse direito, a escola regular precisa de condições adequadas para o atendimento 

dos estudantes. Ou seja, são necessários recursos e os profissionais da educação 

precisam de formação adequada, no entanto, há ainda dificuldades uma vez que muitas 

vezes faltam os elementos listados como necessários para a realização do trabalho de 

forma adequada. 

Porém, a visão de que crianças com deficiências necessitam de cuidados 

especiais se trata unicamente quando se refere à saúde e adaptação no ambiente caso 

necessário, de outra forma, elas devem receber o mesmo tratamento, seguir as mesmas 

regras e conteúdos programáticos que as demais crianças. Em 2004 o Ministério Público 

Federal publica o documento: O Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas e 

Classes Comuns da Rede Regular, com o objetivo de disseminar os conceitos e 

diretrizes mundiais para a inclusão, reafirmando o direito e os benefícios da 

escolarização de alunos com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular. 

Conforme a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, 2009, 

aprovada peça ONU e da qual o Brasil é signatário. Determina-se que as pessoas com 

deficiência não sejam excluídas do ensino básico gratuito e compulsório e que elas 

tenham acesso ao ensino inclusivo, de qualidade e gratuito em igualdade de condições 

com as demais pessoas na comunidade em que vivem (Art. 24).  

O professor do ensino regular também não precisa ser especializado em 

educação especial para trabalhar em sala de aula regular com foco na inclusão, na 

verdade, é função do professor ficar atendo as estratégias e metodologias para contribuir 

no desenvolvimento de todos os alunos, isso não restringe somente as crianças com 

deficiência, portanto o professor deve acolher aquele aluno e não tratá-lo como um 

empecilho do desenvolvimento das demais crianças da sala, pelo contrário, irá 
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contribuir para a construção do caráter e moral das demais crianças, ensinando respeito, 

empatia e cooperação.  

Conforme também expresso na convenção da Guatemala (1999), promulgada no 

Brasil pelo Decreto n° 3.956/2001, afirma que as pessoas com deficiência têm os 

mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas, definindo 

como discriminação com base na deficiência toda diferenciação ou exclusão que possa 

impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais. 

A forma de aproveitamento de todas as potencialidades para promover o 

desenvolvimento se dá em o professor usar diferentes formas didáticas de ensinar, 

aproveitar todas as formas multissensoriais e utilizar os mesmos materiais para todas as 

crianças, bem como o tratamento e o conteúdo também deve ser o mesmo. O professor 

não deve tratar o aluno com deficiência com privilégios. Portanto, ele deve promover a 

interação e a igualdade entre todos, organizando um plano didático voltado para a real 

necessidade de cada um. 

Considerando a inclusão um ponto de partida para o uso da didática 

multissensorial como suporte ao professor, a pedagogia construtivista também veio para 

agregar nesse sentido, considerando as diferenças, respeitando o tempo de cada aluno, 

não seguindo a risca a avaliação somativa e sim processual, priorizando o aprendizado 

sobre a vida ao invés de seguir a risca o conteúdo programático, estimulando o trabalho 

em equipe para promover uma socialização e solidariedade. 

A educação infantil é primordial uma vez que é a etapa de ingresso na vida 

escolar do educando e isso ganha mais importância quando se trata de crianças com 

deficiência. Daí a importância da inclusão na educação infantil e os desafios dos 

professores dessa faixa etária são grandes, porém, também é uma oportunidade para 

repensar sua atuação e possibilidades de mostrar caminhos de respeito e empatia com as 

crianças na formação de seu caráter. É preciso pensar que não existe uma única forma 

de avaliar, uma única forma de aprender, é importante nunca comparar um indivíduo 

com o outro e sim com ele mesmo, com o que se desenvolveu e se superou. A ideia que 

deve fixar é de que a escola não é mais um lugar para passar somente conteúdos e sim 

ensinar valores, moral, respeito, e uma escola inclusiva é valorizar cada sujeito com 

suas dificuldades e potencialidades. 
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A DIDÁTICA MULTISSENSORIAL COMO UMA OPORTUNIDADE 

A didática multissensorial é um poderoso instrumento de inclusão para 

desenvolver atividades interessantes e atrativas para todas as crianças da educação 

infantil, seja com deficiência ou não, favorecendo a todas as crianças a oportunidade de 

um aprendizado com utilização de todos os sentidos, uma vez que todos são canais de 

entrada de informação, e para que ocorra a aprendizagem, todos os canais podem ser 

estimulados. 

O uso desta didática oferece condições para o aprendizado dos alunos com 

deficiências, entretanto, poderá também contribuir com os alunos sem deficiência e 

dessa forma o professor que faz uso de tal metodologia em uma sala de aula regular, 

independente da presença de alunos com deficiência, estimulará diversos canais de 

aprendizado durante a aula propiciando um melhor aprendizado e, caso seja matriculado 

nessa mesma sala, alunos com deficiências, não será necessário que o professor faça 

adaptações na aula para que haja de fato a inclusão do aluno com deficiência. 

Algumas oportunidades oferecidas pela didática multissensorial na educação 

infantil são experiências sensoriais para trabalhar a comparação, semelhança, 

contradição, interdependência, diferenciação, complementação e indução.  Sendo assim, 

esta didática oferece alguns caminhos e oportunidades de atividades a serem trabalhadas 

com todos os sentidos.  

A visão é o sentido mais explorado nas escolas e é tido como um padrão de 

desenvolvimento de atividades onde se pede para as crianças observarem tudo ao seu 

redor e a partir disso desenvolver alguma ação. O tato é responsável por capturar várias 

informações do meio externo como exemplo: textura, forma, tamanho, relevo, 

sensações, temperatura etc. E pode ser trabalhados para observar de forma tátil as 

plantas, folhas, frutos, anatomia do corpo, objetos tridimensionais dentre outros.  

A audição é uma estrutura de percepção do som e não deve ser desprezada, é 

possível estimular as crianças com atividades de fechar os olhos e perceber os sons em 

uma viagem de campo, som de aves, insetos, água, corrente de vento, barulho de folhas 

e com isso estimular a imaginação e adivinhação de todas as crianças. 
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No olfato, o professor deve favorecer as características positivas, com cheiros 

agradáveis, reconhecendo o outro pelo seu perfume, contribuindo para a cultura 

gastronômica, reconhecimento de flores, essências, ervas. E por fim, o paladar 

reconhecendo sabores, azedo, doce, amargo e salgado, contribuindo também para o 

estímulo de gostos por culturas culinárias, educação alimentar, dietas etc. 

 

RELATOS DE VIVÊNCIAS NA ESCOLA 

No período de vivência do Estágio Supervisionado I, foi possível captar um 

pouco sobre o que pode ser desenvolvido com as crianças de 0 a 5 anos, e como os 

professores utilizam das oportunidades para desenvolverem essas crianças e quais 

didáticas são escolhidas com cada turma e com cada aluno. Foi possível notar também o 

suporte da escola em relação à disponibilidade e recursos oferecidos de materiais para o 

trabalho docente. 

Como garantido pela LDB em seu artigo 29 “A educação infantil, primeira etapa 

da educação básica tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis 

anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade” (1996). E também descrito pela 

BNCC, nessa primeira etapa as crianças devem ter condições de aprender e desenvolver 

a convivência, brincadeira, participação, explorar, expressar, conhecer-se (2017). Desde 

1998 segue-se o Referencial Curricular Nacional para a educação infantil, que segundo 

ele, o papel da educação infantil é o cuidar e o educar caminhando juntos, sempre 

respeitando o caráter lúdico das atividades com ênfase no desenvolvimento integral da 

criança. A ênfase da educação infantil é estimular as diferentes áreas de 

desenvolvimento da criança (1998). 

Tendo em base os objetivos da educação infantil relatados acima é possível 

analisar a atuação dos professores em sala de aula e fazer uma reflexão crítica quanto ao 

seu desenvolvimento. Em uma mesma escola foi possível notar diferentes atuações e 

empenho para com o desenvolvimento das crianças. Há professores que utilizam de 

diversos meios e desenvolvem todos os eixos propostos pelos documentos oficiais e há 

aqueles professores que utilizam um número limitado de meios. 
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A escola oferece alguns materiais, como objetos tridimensionais montáveis, 

texturas diversas e que podem ser adaptados e utilizados de diferentes formas para o 

desenvolvimento das atividades e alguns professores os utilizam e fazem com que todos 

os alunos, sejam com deficiência ou não participem de fato da aula. Porém há também 

professores que desconsideram as dificuldades, particularidades e necessidades dos 

alunos e os tratam como homogêneos, utilizando da mesma didática para desenvolver as 

atividades.  

Serão apresentados aqui dois casos, um onde o docente desconsidera a 

individualidade de um aluno trabalhando com uma didática onde tratam a turma como 

homogênea e outro caso onde o professor consegue trabalhar com uma didática 

multissensorial onde cada aluno pode ter várias possibilidades de trabalhar a atividade 

com o que mais se interessa e tem facilidade.  

No primeiro, uma atividade de quebra-cabeça para uma turma do 1 ° período , 

onde há uma imagem prévia para as crianças observarem e refazerem, ou seja, 

utilizando o campo da visão, porém há uma aluna cega na sala, o que tornava a 

realização dessa atividade inviável para ela uma vez que ela não possui esse campo de 

captação de informação disponível. A professora além de não adaptar o material, a 

deixou ociosa durante o período da realização da atividade, gerando uma exclusão. 

Neste caso, a docente poderia ter adaptado o material de forma que a aluna pudesse 

realizar a mesma atividade desenvolvendo a memória, raciocínio e coordenação motora 

que eram os objetivos propostos pela atividade, utilizando, por exemplo, de um quebra 

cabeça 3D com formas diferentes em cada ponta, deixando a criança manusear o 

modelo montado e depois pedir para que ela montasse outro seguindo o mesmo modelo, 

assim, a criança atingiria o mesmo fim da atividade que as demais crianças. 

No segundo caso, outra professora estava trabalhando sobre um determinado 

país e escolheu a música como meio de ensinar sobre o local e deu a oportunidade das 

crianças confeccionarem o próprio instrumento musical, instigando mais ainda sua 

curiosidade sobre o tema. O momento de criação do instrumento foi um período de 

oportunidade para se trabalhar a inclusão em que todas as crianças pudessem se 

interessar por alguma função que envolveria a criação do objeto, favorecendo a 

cooperação entre eles e desenvolvendo diversos sentidos. Por exemplo, a montagem do 
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objeto necessitaria de crianças que fossem capazes de utilizar o sentido do tato para a 

montagem das peças, da visão para a escolha das cores para a pintura, da audição para 

descobrir o barulho que o objetivo emitia. No caso citado, não havia nenhuma criança 

com deficiência na turma, mas se tivesse, seria totalmente possível a sua realização, 

uma vez que poderia ser explorado o tato ao manusear as diferentes formas do objeto, a 

textura das tintas para a pintura, a sensação de movimentar o instrumento e a 

coordenação para fazer o movimento correto. Ou seja, uma atividade planejada que 

oferece muitas possibilidades de se trabalhar a inclusão fomentando a cooperação entre 

as crianças além de trabalhar os eixos propostos para a educação infantil através da 

didática multissensorial.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como foi possível notar, cada indivíduo tem facilidade em desenvolver seus 

conhecimentos de formas diferentes, levando-se em conta as particularidades de cada 

um. O professor tem como maior desafio conhecer o aluno como ele realmente é, saber 

o que ele é capaz de fazer e centrar a educação nas capacidades. Neste sentido, o 

presente trabalho teve como objetivo refletir a aplicação da didática multissensorial que 

consiste numa estratégia de ensino inclusivo e baseada nos estilos de aprendizagem 

individuais e analisar o impacto que tal didática pode causar nos alunos e no processo 

de inclusão de pessoas com deficiência bem como um instrumento de mudança da 

realidade.  

A didática multissensorial também é uma oportunidade de mudanças na atuação 

dos professores como um meio de inclusão das crianças da educação infantil visto que a 

inclusão se dá na integração de todas as crianças favorecendo a construção da moral, 

caráter, cooperação e empatia, o qual é necessário que a turma seja percebida como 

heterogênea e que o professor considere a individualidade de cada um.  

A pedagogia possui vários recursos teóricos para contribuir na formação docente 

modificando a atuação em sala de aula. O estágio supervisionado serviu para que essa 

reflexão tenha sido possível e uma correlação feita entre oportunidades e desafios no 

tema de inclusão e didática multissensorial uma vez que no cenário educacional atual 

ainda existe muita exclusão. 
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Resumo:  

A história da escrita é um tema que não aparece com frequência em salas de 

alfabetização e, desse modo, o ensino da língua escrita é apartado de seu contexto de 

criação e de desenvolvimento. Este artigo é um recorte de uma pesquisa em curso com 

crianças entre 6 e 7 anos, matriculadas no ensino fundamental, cujo objetivo é o de 

ensinar a elas as origens da criação e dos suportes de escrita que atualmente usam ao 

entrar na escola, ou mesmo antes disso dependendo do ambiente familiar que a criança 

possui. Como a pesquisa de intervenção ainda está em andamento e temos apenas dados 

preliminares, optamos por apresentar neste espaço o estudo bibliográfico já realizado 

sobre o caminho da escrita e as suas evoluções tecnológicas, buscando compreender 

como estas inovações foram modificando a maneira como as pessoas se relacionavam 

com os suportes da escrita. Levantamos a hipótese de que os alunos quando tomam 

consciência do processo de criação da escrita vivido pela humanidade o ressignificam e 

entendem melhor o seu próprio processo de apropriação desta tecnologia.  

 

Palavras-chave: escrita; suporte da escrita; leitura. 

 

Introdução 

 Ao apresentar a trajetória de nossos ancestrais na tentativa de desenvolver uma 

tecnologia capaz de armazenar informações e acontecimentos importantes, também 

discutiremos as etapas do processo de desenvolvimento da escrita alfabética, usada no 

Ocidente, a saber: escrita cuneiforme; escrita egípcia e a escrita alfabética. Na sequência 

analisamos o ato de ler e suas transformações ao longo da história, a influência que 

esses suportes da escrita tiveram para a passagem de uma leitura oral e conjunta, para 

uma leitura silenciosa e individual. Finalmente analisamos alguns questionamentos 

sobre a permanência do livro, do suporte papel com o uso das novas tecnologias pelo 

leitor, como computadores, e-book e celulares. 

mailto:carolkirsten33@gmail.com
mailto:dricapastorello@gmail.com
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O mundo da escrita está hoje em plena transformação e os diversos meios de 

comunicação desenvolvem-se de maneira muito rápida, alterando a maneira de ler e a 

relação do leitor com o texto escrito vai criando novas significações. Nossas 

representações e nossas práticas de leitura sofreram transformações a cada nova 

invenção tecnológica, as quais podem ser observadas desde a invenção da escrita 

alfabética, da imprensa no século XVI e, mais tarde, da pena de metal no século XIX, 

até chegar nos dias de hoje com o uso do computador, tablete e celular. 

Entretanto, a escrita como conhecida atualmente demorou para surgir e os 

primeiros leitores faziam parte de um grupo seleto que reconheciam os registros 

primitivos feitos através de códigos. A decodificação mnemônica e de imagens são 

consideradas leituras, ainda que no sentido primitivo. O homem Neandertal e os 

primeiros Homo sapiens liam entalhes em ossos sinalizando algo que fosse 

significativo. Os incas liam os nós de quipo para monitorar transações comerciais e os 

polinésios antigos liam registros em cordas e entalhes para repassar às suas gerações.  

Essas leituras transmitiam um significado conhecido, uma ação, valores numéricos ou 

nome falado, sem cumprir os critérios para uma “escrita completa”. A escrita, como 

conhecemos hoje, é uma sequência de símbolos padronizados com a finalidade de 

reproduzir graficamente os sons da fala e o pensamento humana. Para ser considerada 

uma escrita completa, esta deve ter por objetivo a comunicação, deve consistir em sinais 

gráficos artificias realizados sobre uma superfície durável ou eletrônica e empregar 

sinais que se relacionam convencionalmente ao discurso articulado ou a programação 

eletrônica de modo que efetive a comunicação. (FISCHER, 2006 p.14). 

Em todas as partes do mundo, a escrita era reconhecida como uma ferramenta 

inestimável para acúmulo e armazenamento de informações, facilitando a contabilidade, 

o armazenamento de materiais e a conservação de nomes, datas e lugares com mais 

eficiência do que a memória humana. Na Mesopotâmia, foram usadas placas de argilas 

com símbolos gráficos, como pontos ou linhas para indicar valores, os pictogramas, que 

com o passar do tempo, foram tornando-se padronizados e abstratos, mantendo seu 

valor fonético. Uma mudança significativa foi quando os sumérios passaram a 

coordenar de modo sistemático sons e símbolos com a intenção de criar sinais de um 
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sistema de escrita. Deste modo, uma figura deixava de representar uma mercadoria real 

e passava a indicar um valor sonoro específico. 

Após três mil anos da elaboração completa da escrita na Mesopotâmia, a leitura 

passou a contar com uma diversidade de materiais. Os materiais utilizados para registro 

dos textos foram se modificando, a escrita na pedra foi sendo transferida para o 

pergaminho e depois para o códex, do mesmo modo que a forma de escrever também se 

alterava, como o surgimento dos espaços entre as palavras e o uso de letras maiúsculas e 

minúsculas, facilitando desta maneira a leitura e a compreensão do texto pelo leitor.  

          

Linha do tempo 

Para compreendermos como o homem se apropriou do escrito, tornando-se um 

leitor e como esse leitor teve sua relação com a leitura modificada em cada nova 

mudança tecnológica desenvolvida pelo homem, é importante fazermos um breve 

retorno ao surgimento da escrita. A escrita é uma tecnologia desenvolvida ao longo da 

história da humanidade que possibilitou a imobilização da linguagem oral, 

transcendendo as condições ordinárias de tempo e lugar. Diante de sua necessidade de 

um meio de expressão permanente, o homem primitivo desenvolveu diversos arranjos 

de objetos simbólicos ou a sinais materiais, nós, entalhos e desenhos para a fixação da 

linguagem oral. 

Entretanto a escrita é mais que um instrumento que emudece a palavra, ela 

transforma a cultura em uma possibilidade transmissível, como as leis, a filosofia, o 

comércio, a religião, a poesia, e a história. Para Higounet (2003), a escrita faz de tal 

modo parte da nossa civilização que poderia servir de definição dela própria, dividindo 

a história da humanidade em duas imensas eras, antes e a partir da escrita. Deste modo, 

a escrita não é um procedimento destinado apenas para a fixação da palavra, mas 

também dá acesso ao mundo das ideias, permite apreende o pensamento e fazê-lo 

atravessar o espaço e o tempo, por isso a história da escrita segue a história dos avanços 

do espírito humano, e “contribui não só para o nosso entendimento do mundo como de 

nós mesmos. ” (OLSON,1996, p. 13). 

A escrita teve origem num passado relativamente recente, se o compararmos 

com os muitos milhares de anos pelos quais se estende o progresso intelectual da 
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humanidade. Apenas nos meados do século IV a. C. a humanidade utilizou uma “escrita 

completa”, que para ser assim classificada, a escrita deve ter como objetivo a 

comunicação, deve consistir de marcações gráficas artificiais feitas em superfícies 

duráveis ou eletrônica e deve usar marcas que se relacionem convencionalmente para 

articular a fala ou uma programação eletrônica, de uma maneira que a comunicação seja 

alcançada. (FISCHER, 2009 p.14).  

Muitos povos atribuíram o surgimento da escrita às divindades ou aos heróis 

lendários. Desde as pinturas rupestres, o homem da pré-história sentia necessidade de 

preservar registros de suas atividades e de deixar uma marca para a posterioridade. 

Quando o homem passou de nômade para sedentário, iniciando o cultivo do seu 

alimento e a criação de animais, surgiu a necessidade de um recurso para registrar as 

contagens do que possuía e o quanto de alimento havia estocado. Segundo Février, para 

que haja a escrita “é preciso inicialmente um conjunto de sinais que possua um sentido 

estabelecido de antemão por uma comunidade social e que seja por ela utilizado” e “em 

seguida é preciso que esses sinais permitam gravar e reproduzir uma frase falada” (apud 

HIGOUNET, 2003, p. 11). 

Antes de chegar a escrita completa, a humanidade usou uma riqueza de símbolos 

gráficos e mnemônicos, que são ferramentas de memória, de vários tipos como, 

registros como nós, pictográficos, ossos ou paus entalhados ou tábuas com mensagens, 

ligando objetos físicos com a fala para acumular informações.  A aquisição desses 

símbolos ocorreu por um processo lento de desenvolvimento e variando segundo a 

mentalidade e a língua das sociedades em que são operados.  

 

O mais antigo sistema de escrita 

A escrita cuneiforme nasceu na Suméria, região da Mesopotâmia, foi decifrada 

no século XIX, sendo considerado o sistema de escrita mais antigo até hoje conhecido.   

Contadores registravam o patrimônio com uma espécie de estilete pontiagudo, usando 

sinais e números sobre placas de argila mais ou menos do tamanho de um cartão de 

crédito. O ato de pressionar uma cunha na argila mole deu esse nome a esse sistema de 

escrita. Terminada as inscrições, as placas eram secadas ao sol. Posteriormente, a escrita 
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mesopotâmica passou a ser usada para registar contratos jurídicos, inscrições dirigidas 

aos deuses e narrativas.  

 

Figura 1: Escrita cuneiforme suméria, 2100 a.C., usada para o registro contábil dos templos. 

 

Fonte: LYONS, 2011, p.16 

 

Segundo Lyons (2011), no segundo milênio a. C., existiam escolas para escribas, 

voltadas para o ensino da esotérica arte de escrever, entretanto, na Mesopotâmia, como 

em muitas sociedades antigas, as alfabetismos era restrito a uns poucos profissionais e 

os sacerdotes tinham o monopólio da interpretação dos livros sagrados, além de serem 

os únicos que podiam “ler” as mensagens reveladas nas entranhas dos animais sagrados.  

Com a escrita cuneiforme, a literatura teve início, os textos literários mais 

antigos do mundo apareceram em tabuletas sumerianas, em forma de poemas e 

narrativas, no entanto, a grande maioria das inscrições cuneiformes reveladas na 

Mesopotâmia são de registros contábeis e administrativos. Usada por cerca de três mil 

anos, a mesma extensão de tempo que nosso alfabeto é conhecida, a escrita cuneiforme 

é hoje apreciada como uma das principais escrituras. 

          

A escrita egípcia 

A escrita egípcia foi chamada pelo grego Clemente de Alexandria, por volta de 

1.800 anos atrás de hierogluphiká – “escrita sagrada”, e é considerada um dos sistemas 

de escrita mais belo e cativantes do mundo e juntamente com a escrita cuneiforme, uma 

das mais importantes do Oriente Próximo antigo. Os hieróglifos eram sinais sagrados 

gravados que os egípcios consideravam ser a fala dos deuses, originalmente consistiu de 

cerca de 2.500 sinais, sendo cerca de quinhentos deles usados com mais frequência. Era 
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a escrita dos textos e inscrições eram feitas em metal, pedra, madeira e outros suportes 

duros, embora os hieróglifos também eram escritos em tinta sobre o papiro, couro e 

óstraco (fragmento de cerâmica). 

 

    Figura 2:  Papiro egípcio, livro dos Mortos, de c. 1375 a.C., colocado na câmara de sepultamento 

 

Fonte: LYONS, 2011, p.21 

 

Os hieróglifos são dispostos tanto de alto a baixo como horizontalmente, bem 

como da direita para esquerda e as figuras normalmente são viradas para o começo da 

linha. O visual exterior da escrita hieroglífica é muito próximo do desenho, conferindo 

um caráter decorativo para esta escrita. Apesar desta aparência, o mecanismo interno do 

sistema era complicado, pois os sinais na escrita exprimiam ora uma palavra, ora um 

som. Apesar de bela, a escrita hieroglífica não era a mais utilizada, como conta Fischer 

(2009, p. 43): 

 

A maior parte da escrita no Egito Antigo, no entanto, não era em hieróglifos, 

que tomavam muito tempo para traçar ou entalhar. A escrita hieroglífica 

cursiva, só muito mais tarde chamada de “hierática”, desenvolveu-se quase 

imediatamente como instrumento prático para escrever documentos comuns – 

cartas, contabilidade, listas – e já no segundo milênio a. C., também textos 

literários.  

 

A escrita hierática era a escrita do dia-a-dia, mais rápida e de desenho mais livre 

e veio a ser a escrita dos sacerdotes. Desta forma de escrita surgiram os escribas, uma 

classe extremamente influente e respeitada, diferentemente dos escribas da 

Mesopotâmia, que eram tratados como meros escreventes. No Egito, os escribas mais 

admirados eram os escribas sacerdotes, podendo alcançar fortuna, riqueza e posição 

social. 
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Figura 3: Dos hieróglifos egípcios antigos até o alfabeto atual. 

                                               

Fonte: FISCHER, 2009 p. 46 

 

O material mais comum para de escrita era o papiro, muito mais vantajoso que 

as tabuletas de argila pesadas da Mesopotâmia.  O papiro era leve, flexível e fácil de 

guardar. Feito a partir de juncos que cresciam ao longo do rio Nilo, o caule era retirado 

em forma de tiras, que eram sobrepostas em camadas e depois pressionadas e os fluido 

das plantas mantinham juntas as camadas. As folhas poderiam ser cortadas e coladas 

formando um rolo mais longo e uma vara de madeira era presa à última folha. Estima-se 

que a escrita em papiro sobreviveu durante 3.700 anos. 

 

Figura 4: Fragmentos de papiro com linhas   da Odisseia de Homero, c. 285-250 a.c.,  

encontrado no Egito. 

 

Fonte: LYONS, 2011, p. 27 

  

A contribuição que o Nilo deu ao mundo foi imensa e embora a ideia de a escrita 

completa ter surgido na Suméria, a forma com que escrevemos e mesmo alguns sinais, 
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que chamamos de “letras”, são descendentes em última instância dos fundadores 

egípcios antigos.  

 

A escrita alfabética 

Durante muitos séculos, os povos antigos não conheceram uma forma precisa 

para registrar por escrito as palavras faladas, criando diversos sistemas de escritas 

baseados principalmente em ideografias, sendo suas ideias representadas por imagens. 

Podemos observar na escrita cuneiforme e na escrita hieroglífica o início do uso de 

sinais com valor fonético. Os desenhos mágicos em grutas da época aurignaciana, as 

pinturas rupestres de sítios pré-históricos da Península Ibérica mostram que de era em 

era houve uma estilização que faz pensar em uma evolução da escrita. Os desenhos 

incisos em pedras, os chamados petroglifos, encontrados em parte da Europa e nas Ilhas 

do Pacífico, também foram importantes na eclosão da escrita sintética. 

Os povos primitivos não desenvolveram a decomposição da frase, que postula a 

reprodução gráfica, para além da sucessão de ideias que ela contém. Por isso o estágio 

mais elementar da escrita é aquele em que um sinal ou um grupo de sinais serviu para 

transmitir uma frase inteira ou as ideias contidas numa frase. Estas formas de escrita são 

conhecidas como escritas sintéticas, e possuem um número limitado de sinais, porém as 

ideias e as frases são infinitas, fazendo com que as leituras dessas escritas dependessem 

a maior parte do tempo de rébus. Compreende-se por rébus a representação da palavra 

ou frase, por meio de um desenho ou sinal cujo nome apresenta analogia com o que se 

quer dar a entender, por exemplo o desenho de um sol e o desenho de um dado para 

representar a palavra soldado. Os indígenas da Sibéria oriental e do Alasca, os esquimós 

e os índios da América do Norte empregaram até recentemente esse sistema de notação 

por imagens. 

A decomposição da frase em seus elementos, a palavra, foi de fundamental 

importância para o surgimento da escrita como ela é entendida atualmente. Da notação 

das palavras, o homem enfim passou à notação dos sons, chegando as escritas fonéticas. 

O alfabeto grego, desenvolvido nos séculos VI e VII a. C., representava os sons da voz 

humana. Embora os gregos tenham recebido o credito por sua inovação, seu alfabeto 
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fonético não era o único, eles fizeram alguns empréstimos do alfabeto fenício, que 

usava símbolos para representar sons. 

O alfabeto é um sistema de sinais que exprimem os sons elementares da 

linguagem. A palavra tem origem do latim alphabetum, formado com os nomes das 

duas primeiras letras do alfabeto grego, alpha e beta, que forma emprestadas das 

línguas semíticas. O alfabeto grego é primordial na história de nossa escrita e da 

civilização, além de transmitir a mensagem de um pensamento incomparável, o alfabeto 

grego foi também intermediário ocidental entre o alfabeto semítico e o alfabeto latino, 

pois foram os gregos os primeiros a ter a ideia da notação integral e estrita das vogais. 

Usando consoantes e vogais juntos, foram dessa forma, reproduzindo a fala mais 

fielmente do que qualquer sistema inventado antes ou depois. 

 

A leitura em voz alta 

A prática da leitura, desde o surgimento do alfabeto, está fortemente relacionada 

à emissão sonora do texto, o qual deveria passar pela boca para ser compreendido, por 

isso a “leitura em voz alta” se instituiu como técnica desde a sua origem. Outros fatores 

também contribuíam para uma leitura coletiva e em voz alta, como a dificuldade de 

acesso aos livros, que era um objeto raro e precioso que reuniam somente textos 

importantes, que naquela época eram os textos sagrados, de caráter religioso. Estes 

textos deveriam inicialmente serem vocalizados, memorizados e depois serem 

compreendidos. O leitor passava por um período longo de ruminação até chegar a 

compreensão. Pouco importava se esse entendimento do texto se daria imediatamente 

ou mais tarde, o que interessava era saber armazenar na memória os textos lidos.  

Com essa perspectiva de leitura, o aprendizado do ato de ler é baseado no 

aprendizado de transformar signos escritos em signos orais, memorizar a forma oral 

obtida, repetir inúmeras vezes o texto para chegar no seu significado. Trata-se de 

transformar cada elemento da escrita em elemento oral, da esquerda para a direita e na 

ordem, sendo esse processo conhecido como decifração. Nessa concepção, para se ter 

uma boa leitura é preciso saber decifrar bem, sendo que a compreensão aqui não é 

entendida como parte do ato de ler, ela ocorre apenas depois de um longo trabalho de 

transposição dos signos escritos em signos orais. 
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Associado a essa vocalização ruminante que ajudaria a extrair o sentido do texto, 

a leitura em voz alta trazia a função social, de comunicar oralmente um texto escrito 

para uma pessoa que não sabia ler, ou não podia mais fazê-lo. Até o final do século 

XVIII, a leitura era uma atividade realizada na escuta de livros lidos no ambiente 

familiar e nas sociedades não alfabetizadas, o texto era transmitido pela mediação de um 

leitor público. Muitos autores defenderam o exercício de leitura em voz alta. Segundo 

Legouvé (apud Bajard, 2014, p. 39) “a leitura nos proporcionaria um poder de análise 

que a leitura muda nunca conhece” e propõe um Pequeno tratado de leitura em voz alta 

para uso das escolas públicas, editado em 1882, por Jules Ferry. Assim, o professor 

ficaria encarregado de promover o gosto pela leitura, tanto no espaço da sala de aula 

como em lugares públicos, seu dever seria transmitir para todos, com sua habilidade de 

ler “em voz alta”, o amor aos livros. 

O procedimento usado para a aprendizagem é primeiramente a decifração, que 

transforma signos em sons, seguido da leitura corrente, para chegar finalmente na leitura 

expressiva, com a qual o aprendiz compreende o que lê, porque transpareceria na sua 

dicção, sua compreensão do texto lido. Segundo Bajard (2014, p.42), 

  

essa representação da leitura tem a vantagem de ser coerente com a visão de 

uma aprendizagem em três etapas: a emissão sonora inicialmente mecânica 

(decifração), se impregna pouco a pouco de sentido ao longo de suas 

inúmeras retomadas (leitura corrente), para dar acesso à verdadeira leitura 

(leitura expressiva). 

 

A decifração e a leitura em voz alta não são duas emissões sonoras distintas, a 

leitura em voz alta é o aperfeiçoamento da decifração, portanto a aprendizagem da 

leitura passa por essas três etapas citadas anteriormente. 

 

A leitura silenciosa 

Com o passar do tempo, uma sequência de transformações modificou os 

comportamentos do leitor e as causas que justificavam a “leitura em voz alta”, como a 

invenção dos Códices, ou Codex, que foi um avanço do rolo de pergaminho e 

gradativamente substituiu-o como suporte da escrita. O Codex era uma nova forma de 

apresentação da escrita, no qual as folhas eram costuradas entre si pela borda, e a sua 
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disseminação como modelo de suporte de escrita está associado à difusão do 

cristianismo.  Já no final da Idade Média, a imprensa foi uma outra tecnologia de 

extrema importância para a difusão dos livros, sendo o conteúdo de cada página gravado 

em blocos de madeira, mergulhado em tinta e pressionado sobre o papel, produzindo 

várias cópias.  

A invenção da máquina de impressão, pelo alemão Johannes Gutenberg, no 

século XV, provocou uma enorme revolução na modernidade, pois acelerou a produção 

dos livros e facilitou o acesso a este. A Bíblia, que foi o primeiro livro impresso, se 

disseminou como consequência da Reforma, tendo os seus seguidores protestantes o 

princípio de liberdade da interpretação individual do texto sagrado. 

A leitura silenciosa começa assim a encontrar seu espaço, ao iniciar um 

movimento de encontro individual do leitor com texto. Os filósofos, durante o Século 

das Luzes, também reivindicaram a liberdade individual e questionaram a intenção da 

Igreja de controlar as consciências. Esse movimento foi de fundamental importância 

para a mudança da relação do indivíduo com o livro. No entanto, a leitura silenciosa era 

uma atividade ainda muito atacada, pois era considerada uma amena ou apenas de 

caráter informativo e superficial, diferente da “leitura em voz alta”, lenta e partilhada, 

tida como uma leitura de caráter profundo. 

As duas modalidades de leitura começaram aos poucos a conviverem em 

paralelo, sendo que para alguns a leitura silenciosa é tida como uma leitura oralizada 

que já estaria completamente dominada e que já pode ser silenciada e interiorizada. 

Enquanto que para outros a leitura silenciosa é uma atividade que precede a leitura em 

voz alta, sendo uma atividade processadora de sentido sem a necessidade de emissão 

sonora. 

 A história da leitura em voz alta, segundo Bajard (2014, p. 58), pode ser 

compreendida como a história de um deslocamento, no qual a ênfase, antes colocada no 

encontro com o texto, se desloca para o encontro entre as pessoas envolvidas na 

comunicação e o foco deixa de residir na apropriação do texto e passa a se situar na 

singularidade de uma comunicação imediata entre uma pessoa que dá voz a um texto e 

outra que ao escutá-lo, consegue enxergá-lo. 
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Conclusão 

Esta pesquisa está ainda em andamento, entretanto foi possível observar o 

esforço que nossos ancestrais fizeram para desenvolver um sistema de escrita que 

pudesse transmitir suas ideias e armazenar informações importantes para as futuras 

gerações. A busca por um suporte de fácil fabricação, de prático manuseio e que fosse 

durável, também fazem parte da cultura escrita. A invenção da imprensa, conhecida 

como a revolução de Gutemberg, foi um marco na história, possibilitando com uma 

maior facilidade, a aproximação do leitor com o escrito. Os comportamentos mudam 

segundo os tempos e os espaços, assim como os objetos lidos e as razões de ler, sendo 

que algumas atitudes desaparecem e novas atitudes são inventadas. 
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Resumo:  

Com as novidades disponíveis no mundo tecnológico que atrai cada vez mais o interesse 

das crianças, despertar-lhes o gosto pela leitura tem se tornado um grande desafio, elas 

se interessam mais pelos jogos virtuais e brinquedos eletrônicos, ficando a leitura 

literária em segundo plano. Algumas crianças não têm acesso a materiais de leitura e o 

primeiro contato com os livros só acontece quando vão para a escola. Por isso, o 

professor tem um papel fundamental nesse processo, cabendo-lhe criar estratégias que 

despertem o interesse dos alunos pelos livros. A pesquisa que aqui será apresentada teve 

como objetivo verificar como são realizadas atividades de leitura de textos literários na 

Educação Infantil, buscando conhecer as metodologias utilizadas pelos professores para 

o contato dos alunos com a literatura, compreendendo como é utilizado o espaço da 

biblioteca e refletindo sobre a importância da literatura para o desenvolvimento 

cognitivo. Para a compreensão desses temas utilizamos o embasamento teórico de Paulo 

Freire, Abramovch, Scheffer, e documentos orientadores como Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. As informações aqui expostas 

foram coletadas durante a realização do estágio obrigatório em uma Escola Municipal 

de Educação Infantil, na cidade de Uberlândia/MG, com crianças de cinco anos, do 2º 

Período.  Para realizar esta pesquisa foi necessário observar as estratégias utilizadas pela 

professora na condução das atividades de leitura, verificar se a escola possui biblioteca 

ou algum espaço apropriado onde as atividades de leitura são realizadas, como acontece 

a escolha do livro, conhecer o planejamento e a execução das atividades de leitura. Os 

resultados obtidos demonstraram que na escola investigada a prática pedagógica 

contribui pouco para a formação do leitor devido a pouca oferta de textos literários e a 

frequência com que as atividades são realizadas. 

 

Palavras-chave: Prática docente; Textos Literários; Formação do leitor. 
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Introdução  

O objetivo deste trabalho é discutir a condução da prática de leitura na sala de 

aula e sugerir algumas propostas que possa torná-la mais atraente e prazerosa para as 

crianças. Os dados aqui apresentados foram obtidos durante o estágio obrigatório 

realizado em uma Escola Pública de Educação Infantil.   

Uma atividade de leitura bem realizada na Educação Infantil é de grande 

importância porque contribui para o desenvolvimento da sensibilidade, da concentração, 

da imaginação, dos aspectos cognitivos e linguísticos, contribui para formação do senso 

crítico da criança e favorece o acesso a diferentes épocas, culturas, lugares reais ou 

imaginários, além da possibilidade da formação de um futuro leitor. 

Despertar nas crianças o prazer pela leitura não é uma tarefa fácil, a sedução, o 

fascínio e o encantamento pela literatura precisam ser estimulados e o professor tem um 

papel extremamente importante nesse processo, cabe a ele ensinar aos alunos a 

importância do ato de ler, mostrando-lhes como é prazerosa essa prática, 

proporcionando-lhes uma viagem pelo mundo da imaginação e fantasia. 

Paulo Freire (1993) vê o ato de ler como uma forma de conhecer o mundo, 

aborda que a leitura não é apenas a decodificação da palavra escrita, pois de nada ela 

seria se não tivéssemos a leitura do mundo, assim sendo “A leitura do mundo precede a 

leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade 

da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente.” (FREIRE,1993, 

p. 9). 

A leitura não pode ser relacionada somente a decodificação da linguagem 

escrita. Esta atividade se manifesta de várias formas, mesmo antes de ser alfabetizada a 

criança lê o mundo que a cerca, por isso é importante que a atividade seja leve e 

divertida.  

Incentivar o hábito de literatura é de suma importância, pois contribui para o 

desenvolvimento de vários aspectos do aluno, como a ampliação da capacidade de 

imaginação, e é através das brincadeiras de faz de conta que ocorre o desenvolvimento 

cognitivo do aluno. As crianças precisam ser estimuladas com ofertas de diferentes tipos 

de textos que sejam de seu interesse e façam sentido para elas e atividades agradáveis e 

criativas. 
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Mesmo sabendo da importância deste momento em sala de aula, muitos 

professores priorizam outras atividades deixando a literatura para um momento mais 

oportuno, e este momento raramente acontece. Alguns docentes têm dificuldade em 

perceber a importância da leitura somente pelo prazer, como prática indispensável na 

constituição de sujeitos leitores. 

Ao realizarmos o estágio, percebemos que a prática de incentivo à leitura com as 

crianças do segundo período não era realizada de forma efetiva.  

Uma vez por semana as crianças levavam um livro para casa com o 

compromisso de devolvê-lo no dia seguinte, a grande maioria necessitava da ajuda de 

familiares para efetuar a leitura. Porém, ao conversar com os alunos percebemos que a 

leitura dos livros não era realizada em casa e a professora regente da sala também não 

buscava discutir com eles algo referente aos livros, o que tornava a atividade sem 

significado. Apesar de as crianças terem acesso aos materiais de leitura, a mediação não 

acontecia nem em casa nem na escola. Família e escola precisam trabalhar juntas e 

compartilhar a responsabilidade pelo desenvolvimento da criança, Coelho e Machado 

(2015, p.9) afirmam que: 

 

O conhecimento das habilidades referentes ao eixo da leitura é de suma 

importância para a aprendizagem. Assim, é na Educação Infantil, que a 

criança passa a conhecer a leitura de maneira formal. Se o mesmo traz de 

casa o hábito de leitura se torna mais fácil, caso contrário é necessário todo 

um processo de conquista e de sedução em prol de uma leitura prazerosa, e 

que tenha sentido para a criança. 

 

 O objetivo de trabalhar literatura com as crianças desde cedo é para que elas 

criem um vínculo afetivo com essa prática, contribuindo para sua aprendizagem e 

progresso. Mas como contribuir para o desenvolvimento cognitivo do aluno por meio da 

literatura se essa prática não é incentivada? 

 

Desenvolvimento  

Para verificar como e com que frequência as atividades com texto literário são 

apresentadas às crianças da Educação Infantil, surgiu a necessidade de realizar esta 

pesquisa. O processo de observação ocorreu em Escola Municipal de Educação Infantil 
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em Uberlândia, com crianças de 04 e 05 anos de idade do II período, a maioria ainda 

não sabe ler nem escrever sem auxílio de um mediador.  

As salas são pequenas e não possui um espaço reservado exclusivamente para a 

leitura, observamos que não há nenhum livro de literatura exposto para manuseio dos 

alunos. Enquanto a professora atende individualmente uma criança, para corrigir as 

tarefas ou realizar outra atividade, as outras ficam circulando pela sala brincando, 

conversando, aguardando sua vez de ser atendido. 

Um cantinho de leitura dentro da sala de aula seria um local apropriado para 

estas crianças aguardarem o atendimento da professora. O contato com os livros, o 

manuseio pode contribuir para despertar o gosto pela da leitura, além de proporcionar às 

crianças de forma mais rápida, acesso a leituras diversas, a qualquer momento que 

surgir uma oportunidade de ter um bom momento de leitura. 

Apresentar livros as crianças que não sabem ler, e fazer com que elas tenham 

contato com o manuseio do livro, faz com que ela se interesse pela literatura, pois ela 

passa a conhecer um novo mundo através da imaginação. O mundo da imaginação que a 

criança vive é mais completo que sua própria realidade, isso faz com que ela se torne 

mais inteligente por ter contato com ideias que se diferem da sua experiência de vida. 

 

É ouvindo histórias que pode se sentir (também) emoções importantes como 

raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a 

tranquilidade e tantas outras mais, e viver profundamente tudo o que as 

narrativas provocam em que as ouvem – com toda plenitude, significância e 

verdade que cada uma delas fez (ou não) brotar... Pois é ouvir, sentir e 

enxergar com os olhos da imaginação (ABRAMOVCH apud MEDEIROS, 

2015, p. 17). 

 

Segundo Melo (2015, p. 1), “quanto mais lúdico for o trabalho com a literatura infantil, 

melhor será seu impacto na formação de leitores”. Por isso, são vários os procedimentos 

pedagógicos que estão à disposição dos professores para tornar esse trabalho mais 

prazeroso e significativo. 

É importante construir espaços de leitura na sala de aula, onde as crianças possam ficar 

durante os intervalos e ao finalizar uma tarefa, isto também pode contribuir para a 

aprendizagem, mesmo que a sala não tenha muito espaço a professora poderia usar a 

criatividade, ideias simples como varal, caixas coloridas, cavaletes podem manter os 
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livros sempre à disposição dos alunos. É importante transformar este "cantinho" em um 

lugar atraente, pois assim os eles perceberão que a leitura pode ser agradável e 

prazerosa.  

A importância de trabalhar com textos literários na sala de aula é destacada pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL, 1997, p. 29), 

 

É importante que o trabalho com o texto literário esteja incorporado às 

práticas cotidianas da sala de aula, visto tratar-se de uma forma específica de 

conhecimento. Essa variável de constituição da experiência humana possui 

propriedades compositivas que devem ser mostradas, discutidas e 

consideradas quando se trata de ler as diferentes manifestações colocadas sob 

a rubrica geral de texto literário.  

 

Assim como ressaltamos a importância de proporcionar aos alunos atividades 

com texto literário, construir leitores e desenvolver aptidões em leitura e escrita precisa 

ser uma prioridade da escola. 

Na escola observada, as atividades de leitura literária são realizadas somente 

uma vez por semana.  Ao conversar com os alunos percebemos que muitas crianças não 

têm o auxílio de seus familiares para realizar a leitura e devolvem o livro sem ao menos 

manuseá-lo, e quando o fazem, ficam curiosas sobre as histórias e ilustrações 

observadas. Quando retornam o livro para a escola, a professora não realiza um diálogo 

sobre as histórias, não demonstra interesse pela curiosidade dos alunos, este 

comportamento acentua a falta de interesse e a criança passa a considerar a atividade 

chata e sem sentido. Conversar e fazer perguntas sobre o livro faz com que o pequeno 

leitor tenha uma maior compreensão do texto e contribui para a ampliação dos 

significados.   

No processo de formação inicial do leitor, é necessário apresentar textos que 

despertem a atenção, como oferecer livros interessantes com uma linguagem simples e 

familiar. Antes de iniciar a leitura é relevante fazer perguntas instigadoras para atrair a 

atenção das crianças e no final da história não se esquecer de retomar as previsões feitas 

para saber se as hipóteses foram ou não confirmadas, esse exercício além de avaliar a 

compreensão dos alunos, contribui para que eles aprendam a abordar o texto literário de 

uma forma reflexiva. 
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É importante incluir na rotina diária momentos de leitura e incentivar os alunos a 

ler mesmo quando não estão na escola. Para transformar essa pratica em uma atividade 

prazerosa o professor deve evitar solicitar resumos e fazer provas, o ideal é envolver os 

alunos em um debate sobre o livro. Comentar sobre o que leu ou ouviu ajuda a entender 

o conteúdo atribuindo sentido ao texto, respeitar a preferência de cada um também 

estimula a criança a ler e desenvolver o gosto pela leitura. 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 2012, traz um 

guia com sugestões de atividades para trabalhar textos literários com as crianças,  

 

As atividades a seguir foram elaboradas tendo em vista as especificidades das 

crianças no processo de alfabetização, assim, as propostas didáticas priorizam 

aspectos importantes para esse momento de escolaridade: a promoção da 

literatura, a formação leitora, o acesso a novos usos da linguagem oral e 

escrita, a reflexão linguística na exploração de efeitos que a língua oferece. 

(PNAIC, 2012, p. 21). 

 

Nos anos iniciais é que as crianças começam a construir sua autonomia como 

leitores e a leitura de textos não pode se tornar uma atividade secundária é preciso 

incluí-la no cotidiano das crianças, com o intuito de despertar-lhes o interesse e permitir 

que amadureçam como leitores e como pessoa. 

 

É importante destacar que a literatura não está só nos livros e nas mídias, ela 

está no cantar para as crianças, no contar histórias, no versinho das 

brincadeiras, isso tudo faz parte da literatura infantil de todos nós, porque faz 

parte da cultura popular que herdamos. (SCHEFFER, 2010, p.18). 

 

Para que as crianças vivenciem situações reais de leitura a escola precisa 

disponibilizar espaços físicos adequados. A escola pesquisada possui uma biblioteca 

pequena e o acervo é limitado, contém muitos livros para a formação docente e poucos 

literários e direcionados às crianças. A falta de verbas para aquisição, expansão e 

manutenção das bibliotecas escolares é um fator que interfere diretamente na prática de 

atividades com leitura, comprometendo o resultado do trabalho. 

Foi possível perceber que é a professora que escolhe os livros e distribui para os 

alunos, sem levar em consideração suas escolhas. Eles pouco frequentam a biblioteca, e 

quando frequentam são direcionados para assistir desenhos animados, e não instigados a 
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prática da leitura. É preciso ensinar às crianças a utilidade do espaço da biblioteca, a 

serem cuidadosas com os livros e não somente levá-las para assistir televisão. A 

biblioteca é um espaço de aprendizagem, um recurso didático importante quando se 

busca a aprendizagem significativa e construção de conhecimento. "Somente o 

professor que encara a leitura do aluno como um todo é realmente capaz de formar 

leitores". (BAMBERGER, 2004. p. 55). 

É fundamental oferecer às crianças um acervo variado e um espaço físico 

agradável e estimulante no trabalho com a literatura. Contudo, isso não precisa se 

limitar às paredes da sala de aula. A biblioteca escolar, por exemplo, dispõe (ou pelo 

menos deveria dispor) de todos esses aspectos, tornando-se, assim, um recurso bastante 

rico aos professores. Dentre suas vantagens, ela: 

 

• Põem à disposição dos meninos e meninas um conjunto variado de 

materiais que lhes permitem desfrutar da leitura e aprender em seu próprio 

ritmo e nível. 

• Proporcionam uma base de apoio para que o professor enriqueça a 

comunicação e o desenvolvimento das quatro modalidades básicas da 

linguagem escutar. 

• Estimulam a compreensão leitora e, como consequência favorecem o seu 

desenvolvimento. 

• Fazem com que as aprendizagens sejam mais divertidas, porque os 

materiais que contém são predominantemente de caráter literário ou 

recreativo. 

• Têm a virtude de familiarizar os alunos e alunas com uma grande 

quantidade de palavras e estruturas linguísticas. Assim proporcionam ao 

professor uma fonte inesgotável de exemplos linguísticos, dentro de 

contextos literários ou informativos. 

• Como os livros das bibliotecas de aula são predominantemente literários, 

permitem que os alunos e as alunas se familiarizem progressivamente com 

diversos tipos de gêneros e com diversos autores e enriquecem seu próprio 

mundo com as descobertas proporcionadas pela literatura. (ALLIENDE E 

CONDEMARÍN apud AMORIM E FARAGO, 2015). 

 

A leitura é essencial em todos os aspectos da vida, porque proporciona conhecimento, 

enriquece vocabulário, dinamiza o raciocínio, proporciona ao leitor a capacidade de 

dialogar sobre diversos assuntos, sendo crítico com argumentações construtivas e 

convincentes. Freire (1993, p.22), aborda a leitura da seguinte maneira:  

 

Refiro-me a que a leitura de mundo se trata de leitura da palavra e a leitura 

desta implica a continuidade da leitura daquele. De alguma maneira, porém, 

podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida 
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pela leitura de mundo, mas que por certa forma de ‘descrevê-lo’ ou de 

‘reescrevê-lo’, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática 

consciente. 

  

A leitura está estreitamente relacionada com as experiências, vivencias e o 

conhecimento anterior do leitor, proporciona prazer e sensações porque manifesta a 

sensibilidade e a inteligência, qualquer leitura é uma produção de sentido.  

Para formar bons leitores a partir da infância e incentivar o hábito de ler, é 

necessário valorizar a literatura infantil e incluir a leitura de diversos gêneros no 

cotidiano escolar, assim as crianças se tornam mais sensíveis, mais críticas e mais 

criativas e o docente precisa criar condições para que esta prática aconteça. 

Alguns dos objetivos esperados para o ensino da leitura na Educação Infantil, 

são citados no RCNEI (BRASIL, 1998b, p. 131 apud Amorim, 2015, p. 144):  

 

a) Ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão, 

interessando-se por conhecer vários gêneros orais e escritos e participando de 

diversas situações de intercâmbio social nas quais possa contar suas 

vivências, ouvir de as outras pessoas, elaborar e responder perguntas; 

b) Familiarizar com a escrita por meio de manuseio de livros, revistas e 

outros portadores de textos e da vivência de diversas situações nas quais seu 

uso se faça necessário;  

c) Escutar textos lidos, apreciando a leitura pelo professor;  

d) Escolher os livros para ler e apreciar. 

 

Assim como ressaltamos a importância de proporcionar aos alunos atividades 

com texto literário, construir leitores e desenvolver aptidões em leitura e escrita precisa 

ser uma prioridade da escola.  

 

Considerações Finais  

Com este trabalho de observação foi possível perceber que a prática docente 

utilizada pela professora da escola pesquisada, não contribui para formação de leitores 

de textos literários, pois não são criadas situações pedagógicas necessárias e eficazes 

para que os alunos desenvolvam sua capacidade leitora diante desse gênero. 

A leitura de textos literários tem sido negligenciada e não tem contribuído para 

despertar o gosto pela leitura, principalmente na Educação Infantil, fase da 
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escolarização na qual a criança está sendo introduzida no mundo letrado. Ressaltamos 

que o incentivo à leitura é de suma importância. 

Alguns professores querem incentivar posturas críticas e participativas nos 

alunos, mas acabam requisitando atividades repetitivas e enfadonhas com leituras 

superficiais dos textos, isto pode provocar a resistência e a aversão por parte deles.  

A leitura somente se tornara uma fonte de prazer quando trabalhada para 

despertar o interesse e a curiosidade da criança, que precisa ser motivada para conhecer 

o livro e tudo que ele representa, criando o desejo e a vontade de ler. 
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Resumo:  

O presente trabalho apresenta uma análise de um questionário eletrônico respondido por 

docentes atuantes na Educação Infantil (EI) da rede municipal de ensino de 

Uberlândia/MG. Nosso objetivo foi sondar algumas questões, a saber: como o currículo 

da EI prescrito nos documentos oficiais se realiza nas instituições escolares de EI? Qual 

a função do diário de classe eletrônico na perspectiva dos docentes? Quais os tipos de 

registros têm o hábito de realizar? Esta sondagem foi realizada no âmbito de uma 

pesquisa de mestrado em andamento, cujo objetivo geral é identificar como o currículo 

prescrito nos documentos oficiais se realiza nas escolas de EI. A partir das respostas 

obtidas, fica demonstrado um grande distanciamento entre o que oficialmente está 

prescrito para a EI e o que os professores registram nos diários de classe, seja porque os 

docentes desconhecem e/ou discordam das normativas, seja por não valorizarem o 

registro nos diários de classe como uma atividade importante para o seu trabalho. 

 

Palavras-chave: educação infantil; currículo; registros. 

 

Introdução 

Diversos documentos oficiais foram elaborados no intuito de orientar o currículo 

e as práticas pedagógicas referentes à Educação Infantil (EI). “Um currículo prescrito 

que se imagina “pronto” já é desqualificado, em seu ponto de partida, como prática 

social” (CHIZZOTTI; PONCE, 2012, p. 34, grifo do autor). Assim, concordamos que 

tais documentos são suportes para embasar as práticas educativas, sem anular a 

autonomia docente e, principalmente, devendo-se valorizar as peculiaridades 

contextuais. Os autores supramencionados alertam sobre os resultados de pesquisas as 

quais têm revelado que políticas públicas, de responsabilidade dos estados e municípios, 

têm empreendido iniciativas que quase sempre geram a desvalorização dos sujeitos no 

processo curricular. 

mailto:ceciliarezende@ufu.br
mailto:myrtesufu@gmail.com
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Para ouvirmos os docentes sobre esta questão, elaboramos um questionário 

eletrônico
21

 que foi respondido voluntariamente por 42 professores da EI da rede 

municipal de ensino de Uberlândia/MG. Algumas questões se referem aos registros, 

prática importantíssima que viabiliza o planejamento, a consolidação e a avaliação do 

processo educacional (ZABALZA, 2004). Através dos registros é possível vislumbrar 

quais práticas têm sido priorizadas em detrimento de outras, bem como as concepções 

pedagógicas que permeiam o seu trabalho. O questionário foi criado na plataforma 

Google Formulários.  

 

Desenvolvimento 

O intuito de elaborar um questionário eletrônico foi de apurar opiniões 

anônimas, afim de que os voluntários pudessem livremente registrar suas respostas; o 

sistema também foi escolhido pela capacidade de ampla abrangência. Segue perguntas e 

o resumo das respectivas respostas. Para visualizar o documento na íntegra acessar o 

site disponível nas referências. 

A primeira questão foi sobre os tipos de registros, além do diário de classe que é 

obrigatório, que os docentes costumam realizar. As respostas foram as seguintes: (39) 

Planejamento semanal; (28) fichas (anotações individuais ou coletivas) referentes aos 

alunos; (18) diário reflexivo ou caderno de anotações; (33) Filmagens e/ ou fotografias; 

(21) Portfólios; (5) outros; (2) não faz registros; (1) relatório individual com o 

desenvolvimento da criança ao longo do ano letivo; (1) caderno dos alunos; (1) 

planejamento diário e diagnóstico. 

Verificamos que os (as) docentes têm o hábito de registrar (apenas dois 

afirmaram não realizar nenhum tipo de registro além do diário de classe) com 

instrumentos variados. Consideramos que existe, de maneira geral, o reconhecimento da 

importância desta prática. Para Weffort (1996) quando se pensa sobre a prática a partir 

dos registros força-se o distanciamento, “revelando o produto do próprio pensamento; 

                                                           
21

  Disponível em:  

<https://docs.google.com/forms/d/1fW8PLOAfGEhRrDHYQ7fgKcHJ2oqOOFHEJEpDFu4xl_g/edit>  
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possibilitando rever, corrigir, aprofundar ideias, ampliar o próprio pensar. É, neste 

sentido, que a reflexão trabalha o pensamento e, o seu registro, permite que se supere o 

mundo das lembranças” (WEFFORT, 1996, p. 7). Assim, é possível identificar as 

falhas, elaborar novas estratégias, retomar os pontos positivos favorecendo um trabalho 

produtivo. 

A segunda pergunta questionou se o currículo da EI prescrito nos documentos 

oficiais é realizado efetivamente nas instituições escolares. Identificamos que 26 

profissionais enxergam distanciamento entre prática e teoria, que vai muito além da 

simples diferença entre o que foi planejado e o que foi produzido como aponta Forquin 

(1992), envolve também a questão da seleção dos conteúdos, das condições de trabalho, 

entre outros. 10 participantes afirmam que sim, o realizado está de acordo com o 

prescrito e 6 professores consideram que esta efetivação é parcial. 

A terceira questão foi sobre a função do diário de classe eletrônico. Verificamos 

que para 25 docentes os diários são considerados principalmente agentes de registro e 

para 12 professores representa uma ferramenta de controle. É considerado burocrático 

por 3 docentes, importante para 2 e excelente para 1. Um (a) participante julga 

desnecessário. É visto também como instrumento de respaldo por 2 professores (as). 

Interessante observar que há quem prefira o antigo instrumento de papel, o que 

exemplifica a questão da dificuldade de acesso, da falta de conhecimentos e habilidades 

tecnológicas que ainda acomete alguns professores. Constatamos um certo desprezo por 

este documento no relato “facilita o trabalho da secretaria”. As respostas “não passa 

credibilidade total visto que também pode ser manipulado” e “pouca devolutiva por 

parte da coordenação” demonstram insegurança e descrédito. Não temos conhecimento 

de escolas que realizem discussões coletivas a partir dos registros constantes nos diários 

de classe. A questão citada da interdisciplinaridade também merece destaque. 

Verificamos que há certa dificuldade em registrar nos campos específicos de cada 

componente curricular os trabalhos que são realizados em diálogo com as demais, 

assim, o diário “não condiz com a proposta de interlocução”.  

A quarta pergunta teve o objetivo de identificar se os registros realizados no 

diário de classe eletrônico contemplam/ descrevem adequadamente a prática pedagógica 

docente. 8 participantes responderam que sim; 10 responderam que não; 25 docentes 
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consideram parcial. É visível a opinião da maioria dos (as) docentes: os registros 

realizados no diário de classe eletrônico contemplam/ descrevem parcialmente a sua 

prática pedagógica. Num campo com o limite máximo de 395 caracteres é inviável 

preencher todo o trabalho realizado de maneira completa e explicativa.  

Na quinta questão buscamos saber se os (as) professores (as) identificam 

diferenças individuais ou de grupos de crianças. Apenas das uma respostas não 

identifica; 19 considerações se referem à realidade socioeconômica e cultural, bem 

como a participação dos pais na vida pessoal e escolar de seus filhos. As 

individualidades pessoais foram apontadas por 16 docentes; a idade foi apontada 3 

vezes e o nível de desenvolvimento 2 vezes; a falta de concentração e o desinteresse de 

alguns alunos foram citados por 5 professores (as). Foi apontado também que os tempos 

de aprendizados são diferentes, assim como o nível de maturidade de cada criança. 

Destacamos a resposta número 22 “tenho crianças com diferenças de comportamentos 

desde de agressivo até criança que fica muito dispersa, tenho observado mas ainda é 

muito cedo para uma análise dessas crianças”; acreditamos que o (a) docente se refere a 

algum tipo de deficiência ou transtorno. A expressão “existem alunos que não foram 

alfabetizados” da resposta número 37 desta quinta questão nos causa grande angústia. 

Não é esse o objetivo central da EI. Sabe-se que hoje a alfabetização está prevista para 

ocorrer até o 2° ano do Ensino Fundamental. Não enxergamos motivo para antecipar 

esta habilidade. 

A pergunta número 6 se referiu às as especificidades culturais das crianças que 

frequentam a EI, se são trabalhadas nas disciplinas Linguagem Oral e Escrita, 

Identidade e autonomia, Matemática, Natureza e Sociedade, Culturas regionais e locais, 

Música, Movimento e Artes. Questionou também de que forma tais especificidades são 

trabalhadas. O espaço de produção cultural na EI é um campo problemático. Muitas 

vezes a cultura dominante é imposta às crianças que se limitam à tarefa da reprodução, 

assim, nosso objetivo com esta questão foi identificar a visão dos professores quanto as 

práticas culturais. As respostas número 20, 27, 32, 40 e 41 não foram condizentes com a 

pergunta; talvez não tenhamos formulado uma questão clara. Diante destas respostas 

confusas, nos questionamos se os (as) docentes têm clareza do que compreende 

especificidades culturais de cada criança. Quase a metade dos (as) profissionais afirmam 
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que sim, as especificidades culturais das crianças que frequentam a EI são trabalhadas 

nas diversas disciplinas; 10 professores (as) afirmaram que existe um trabalho parcial e 

9 consideram que as especificidades culturais das crianças não são trabalhadas na EI. 

Conforme registrada na resposta número 17, os conteúdos nem sempre são articulados 

com a realidade dos alunos que não são considerados pelos professores na elaboração de 

seus planejamentos. 

Na sétima questão buscamos identificar a opinião dos (as) docentes quanto aos 

eventos e/ ou práticas pedagógicas desenvolvidas na escola. Sabemos que o calendário 

brasileiro é marcado por uma forte tradição católica. Legalmente, a escola pública deve 

ser laica (BRASIL, 1996), mas na prática esta determinação não é respeitada. 

Pretendemos verificar nesta questão se os docentes concordam com esta tradição, se 

reproduzem os costumes religiosos, se favorecem a manifestação de outras culturas ou 

religiões, como são tratadas as crianças cujas famílias se recusam a participar de tais 

festividades. Dos voluntários participantes, 9 afirmaram não discordar de nenhum 

evento e/ ou prática pedagógica desenvolvida na escola e 3 se mostraram parciais. A 

maioria, 29 docentes, apontam algum aspecto que discordam. A resposta número 36 

abordou a questão da escola como campo de embates culturais. De acordo com 

Sacristan (2003): 

 

Às escolas chegam os conflitos e, como espaço social que são, elas são 

também cenários das relações interculturais entre grupos de diferentes classes 

sociais, religiões ou etnias. Nos casos de choque cultural, o multiculturalismo 

é um desafio a ser abordado, em caráter de urgência” (p. 74). 

 

Privilegiar o multiculturalismo representa valorizar o diverso, na tessitura de um 

trabalho pedagógico reflexivo construtor de identidades. A resposta número 8 afirma 

que são realizadas reuniões democráticas antes dos eventos acontecerem na escola, 

entretanto, não descreve quem participa destas reuniões.  

Prosseguindo na análise dos resultados da sétima questão, a resposta número 15 

diz que não existe democracia, que as mudanças educacionais são determinadas pela 

Secretaria Municipal de Ensino sem o diálogo com os professores. A resposta número 

27 também aponta que os projetos são determinados sem a construção coletiva de seu 

grupo. Concordamos que os sujeitos que protagonizam a educação precisam ser 
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ouvidos. Uma resposta afirma que as festas realizadas na escola só têm objetivo 

financeiro, sem cunho pedagógico. Consideramos que os eventos realizados pela escola 

precisam se voltar mais para os objetivos pedagógicos, opinião encontrada também na 

resposta número 14, afim de que tais eventos sirvam como atividade de construção no 

processo ensino-aprendizagem. 

Ainda sobre a sétima pergunta, as respostas números 18 e 30 são antagônicas. A 

primeira não concorda com os eventos e/ ou práticas padronizados para todas as turmas 

ou escolas. A segunda resposta preconiza o inverso pois acredita que o trabalho deve ser 

uniforme. Acreditamos ser necessária uma linha de trabalho, um planejamento 

institucional que contemple os objetivos educativos baseados no coletivo. Paralelamente 

não podemos descartar a autonomia docente, onde cada um realiza sua prática a partir 

de suas experiências formativas, contribuindo à sua maneira para o enriquecimento e o 

sucesso da escola em geral. A resposta número 20 afirma que discorda da 

“obrigatoriedade de se trabalhar datas comemorativas”. Desconhecemos qual 

documento oficial, no âmbito da educação, determina esta obrigatoriedade. Existe um 

calendário na rede municipal de ensino que deve ser seguido por todas as escolas 

públicas de Uberlândia/MG, neste são previstos os dias letivos, os dias escolares, os 

recessos e os feriados municipais ou federais, alguns de caráter religioso: carnaval, 

páscoa, paixão de Cristo, Corpus Christi, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da 

Abadia, Nossa Senhora Aparecida, Finados e Natal. Este calendário organiza o ensino 

distribuído em 200 dias letivos anuais, conforme determina a LDBEN 9394/96, os 

feriados e recessos, mas sem obrigar as escolas a trabalharem tais datas. A resposta 

número 29 denuncia o desrespeito a laicidade e a resposta número 31 relata as 

mudanças sociais que “muito urge a necessidade de inclusão efetiva do indivíduo”.  A 

resposta número 11 “a escola inibe o trabalho com a escrita (propriamente dita)” nos dá 

entender que este (a) professor (a) deseja priorizar uma atividade mecânica em 

detrimento dos aspectos lúdicos. Precisamos ter clareza que a alfabetização, por 

exemplo, não é objetivo da EI. Nesta modalidade de ensino o foco deve ser a interação, 

a construção de conhecimentos a partir de um ambiente estimulador, o incentivo a 

curiosidade e consequentemente a pesquisa, o que não impede o trabalho com as letras, 
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o nome, etc. Soma-se à essa visão a resposta número 33: “atividades xerocadas sem 

significados e sem vivências”. 

Na última questão solicitamos que fossem feitos comentários adicionais. Dada a 

sua importância no questionário, por se tratar de um espaço para livre expressão, 

transcrevemos as respostas na íntegra: 

 

1) Precisamos evoluir muito. Mas já está melhorando, pelo menos agora 

temos o direito de questionar e trabalhar com um pouco de autonomia. 

2) Eu tenho a minha metodologia e procuro planejar as minhas aulas 

baseadas nas convicções que eu acredito que seja o melhor para o aluno, 

muitas vezes não sigo as determinações impostas pelos gestores. 

3) O Diário de classe eletrônico revolucionou o diário de papel. 

4) - 

5) Necessida maior diálogo entre EI e EF para que o distanciamento da práxis 

seja menor. 

6) Penso que não vamos avançar na efetivação de uma educação de qualidade 

enquanto a política partidária for a engrenagem para as "políticas públicas". 

A cada quatro anos é desfeito todo o trabalho da gestão anterior e começamos 

tudo novamente, e infelizmente é uma prática perversa que imobiliza todo um 

município, um estado e um país. E o cidadão é refém da ordem política 

instalada e suas mazelas. 

7) Ao meu ver a Educação Infantil, requer profissionais mais qualificados do 

que qualquer outra etapa da Educação, pois desde o berçário está iniciando 

uma formação de personalidade. A criança já existe com direitos e deveres. É 

uma cidadã. 

8) Deve-se priorizar as disciplinas, o que é mais relevante. 

9) A direção escolar precisa ter autonomia para discutir e resolver problemas 

e questões que dizem respeito à instituição. 

10) Não sei se consegui atingir os objetivos do questionário mas a educação 

infantil para mim e como se eu vivesse o mundo da alegria pois gosto e me 

envolvo junto com a criança e tenho respaldo para todos os acontecimentos 

desde da hora que entro até minha saida. Educação infantil para mim 

descreveria na música Aquarela do nosso querido Toquinho, cores, paz, 

alegria enfim VIDA. 

11) Apesar de constantes críticas dos professores e pedagogos sobre o diário 

eletrônico nas reuniões , seminários e palestras elaboradas pela equipe do 

Cemepe , não melhorou em nada essa forma de registro, que está na 

contramão dos estudos oferecidos. 

12) O trabalho docente demanda muito estudo, dedicação e empenho que 

envolvam toda a equipe pedagógico. No entanto, muitos profissionais não 

conseguem se engajar com criatividade e reflexividade no processo, seja por 

falta de tempo, de crédito ou mesmo de vontade, já que a tarefa que busca 

valorizar as particularidades é árdua. 

13) sucesso na sua jornada 

14) Pesquisa instigante e bem direcionada. 

15) O excesso de mudanças na educação, teoria excessiva por exemplo, tira o 

foco principal. Aprendizagem. 

16) Me baseei em minha prática, a qual sempre haverá espaço para melhorar, 

pesquisar e aprender. 
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17) Cada vez mais a escola está fazendo o serviço da família. Agora o 

vereador Alexandre Nogueira fez uma lei que nos obriga a medicar aluno. 

Isso é um absurdo, esse senhor não imagina como é uma escola. A escola 

deveria ser um lugar para ensinar os conteúdos, as matérias, não pra tomar 

remédio, escovar dente, dormir, etc. 

18) Enquanto os pais não forem alertados pelos seus papéis na educação dos 

filhos e a escola não reconhecer o primeiro lugar nesta,,como sendo deles, 

agentes primordiais no desenvolvimento integral dos mesmos, a educação se 

dará de forma isolada de todo conjunto que envolve a vida dos nossos alunos. 

(Pesquisa de mestrado acadêmico:  CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: o prescrito, o registrado e o realizado na rede municipal de 

Uberlândia/MG Disponível em: 

<https://docs.google.com/forms/d/1fW8PLOAfGEhRrDHYQ7fgKcHJ2oqO

OFHEJEpDFu4xl_g/edit>)  

 

Importante destacar a questão da autonomia. Realmente é preciso que docentes e 

gestores sejam autônomos em suas funções, o que não significa dizer que devem ser 

insubordinados às instâncias superiores. A resposta número 12 cita as dificuldades 

enfrentadas: “muitos profissionais não conseguem se engajar com criatividade e 

reflexividade no processo, seja por falta de tempo, de crédito ou mesmo de vontade, já 

que a tarefa que busca valorizar as particularidades é árdua”. A resposta número 6: “não 

vamos avançar na efetivação de uma educação de qualidade enquanto a política 

partidária for a engrenagem para as "políticas públicas". A cada quatro anos é desfeito 

todo o trabalho da gestão anterior e começamos tudo novamente, e infelizmente é uma 

prática perversa que imobiliza todo um município, um estado e um país. E o cidadão é 

refém da ordem política instalada e suas mazelas”. Concordamos com esta opinião e 

somamos a ela outro comentário de que há um “excesso de mudanças na educação” - 

voltamos à questão da autonomia. 

A questão da inovação tecnológica é apontada na resposta número 3 onde o 

diário de classe eletrônico é considerado um avanço, enquanto na resposta número 11 a 

pessoa se posiciona de forma contrária. Seria um embate entre gerações distintas? 

Talvez o tradicional que não quer ceder ao moderno?  

A resposta número 8 diz que deve-se priorizar as disciplinas, não esclarecendo o 

que considera como principal. Concordamos que devam existir prioridades, desde que o 

lúdico e as individualidades infantis sejam respeitados e valorizados neste paradigma de 

disciplina.  
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A resposta número 11 afirma que o diário eletrônico “não melhorou em nada 

essa forma de registro”. Entendemos que não importa o que seja escrito, não há retorno 

configurando-se uma “letra morta”. 

Dois comentários apontam a questão do cuidar e educar, o que é função da 

família e quais são as atribuições da escola. É citada a aprovação de uma lei que obriga 

os professores de apoio a ministrarem remédios aos alunos. Concordamos com as duas 

opiniões e acrescentamos que, por mais que as ações dos responsáveis e dos 

profissionais se entrecruzem e se complementem, faz-se necessário ter responsabilidade, 

assumir seu papel posicionando-se como referência na vida da criança. 

A resposta número 7 aborda a questão da qualificação dos profissionais da EI. 

Concordamos que é necessário um constante aprimoramento visando a qualidade do 

trabalho. O comentário referente ao diálogo que a EI deve ter com o Ensino 

Fundamental, resposta número 5, se soma ao compromisso docente de não anular as 

subjetividades discentes. A passagem da EI para o ensino fundamental, por exemplo, é 

um momento que requer atenção especial dos professores, pois os danos causados por 

um processo de ruptura é muito sério, processo esse que já foi objeto de diversos 

estudos. 

 

Conclusão 

Os resultados obtidos não podem ser tomados como representantes totais da 

realidade da EI uberlandense, visto que o panorama foi traçado pelas respostas de 42 

docentes, e destes, nem todos responderam o questionário na íntegra. Assim, nossa 

análise nos aponta indícios de que as determinações constantes nos documentos oficiais 

nem sempre acontecem nas instituições de EI, por diversos fatores, tais como: falta de 

material e infraestrutura adequada; carência de profissionais; pouco tempo para 

preparação e implementação das ações recomendadas; desconhecimento, por parte dos 

docentes e demais profissionais do ensino, do conjunto teórico que rege o seu trabalho.  

Confirmamos nossa suspeita inicial de que há um distanciamento entre prática e 

teoria que precisa ser erradicado. Com isto, não afirmamos que o currículo prescrito nos 

documentos oficiais deva ser executado em sua totalidade, de forma automática e 

acrítica. Consideramos que as ações pedagógicas, ou seja, o cotidiano escolar deve ser 
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formado e ser formador dos embasamentos teóricos, num movimento de práxis onde o 

sujeito principal da educação, o aluno, deve ser considerado em sua totalidade.  

É preciso destacar também a importância dos registros, prática nem sempre 

valorizada no âmbito educacional. Na perspectiva de Zabalza (2004) registrar implica 

refletir, tomar consciência e assim buscar uma ação dinâmica entre o que pretende e o 

que se alcança no trabalho pedagógico.  

Em suma, as respostas obtidas através do nosso questionário eletrônico nos 

aponta aspectos curriculares e organizacionais que precisam ser revistos no âmbito da 

EI, desde a função da escola, os objetivos pedagógicos das instituições, as formas de 

registros e avaliações associados aos conhecimentos práticos e teóricos, o respeito à 

diversidade e a valorização do multiculturalismo. A partir da reflexão quanto a estes 

aspectos poderemos traçar um novo perfil de EI com vistas a uma formação mais 

humana e democrática.  
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Resumo 
Ao considerar que na Educação Infantil há um espaço no qual o jogo e a brincadeira se 

fazem presentes de maneira natural e a matemática está inserida no contexto das 

crianças para além da sala de aula, nota-se a importância de trabalhar essa área do 

conhecimento de forma lúdica. Dessa maneira, utilizar-se de jogos matemáticos para 

trabalhar com alunos entre 4 e 5 anos de idade contribui, significativamente, na 

exploração de ideias referentes a números de uma forma mais dinâmica e ainda 

propiciou a ampliação dos saberes infantis de forma interdisciplinar. Ademais, as 

crianças dessa faixa etária estão a caminho do Ensino Fundamental I, no qual estudarão 

de forma mais aprofundada a matemática, por isso sua prévia apresentação é de 

fundamental importância. Com isso, foi executado um projeto que visou aplicar jogos 

matemáticos durante as aulas, em uma escola de Educação Infantil. Assim, foi incluído 

na rotina dos alunos jogos e interações com números e contas simples de subtração e 

adição, proporcionando o contato com a matemática de forma lúdica. Dessa maneira, o 

seguinte trabalho revelou a possibilidade, a importância e a necessidade da introdução 

do pensamento matemático na educação infantil, pois a partir da sua execução os alunos 

atingiram a aprendizagem em relação a saberes matemáticos, espaciais, sociais e morais. 

 

Palavras-chave: Jogos; Matemática; Educação Infantil. 

 

Introdução 

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil afirma:  

 

As crianças desde o nascimento, estão imersas em um universo do qual os 

conhecimentos matemáticos são parte integrante. [...] O trabalho com noções 

matemáticas na educação infantil atende, por um lado, às necessidades das 

próprias crianças de construírem conhecimentos que incidam nos mais 

variados domínios do pensamento; por outro, corresponde a uma necessidade 

social de instrumentalizá-las melhor para viver, participar e compreender um 

mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades. (BRASIL, 1998, p. 

207). 

 

mailto:camilaalvesmacedo1998@gmail.com
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É possível compreender que o pensamento lógico matemático deve estar 

inserido no cotidiano da sala de aula, pois os alunos, desde pequenos, vivem imersos no 

mundo em que a matemática está ricamente presente. Por isso, é importante trabalhar 

essa área do saber de maneira contextualizada, com sentido para as crianças. 

Para ensinar numeração e contas simples de matemática para alunos entre 4 e 5 

anos, de forma contextualizada, o jogo é fundamental, pois trata-se de uma atividade 

lúdica, que gera o desafio e o interesse dos pequenos, já que esse instiga a curiosidade, a 

motivação e a participação ativa durante a partida, por meio de planos e observações nas 

suas jogadas e nas dos seus colegas. Dessa forma Carvalho (1992, p. 14) diz: 

 

[...] desde muito cedo o jogo na vida da criança é de fundamental 

importância, pois quando ela brinca, explora e manuseia tudo aquilo que está 

a sua volta, através de esforços físicos e mentais e sem se sentir coagida pelo 

adulto, começa a ter sentimentos de liberdade, portanto, real valor e atenção 

as atividades vivenciadas naquele instante.  

 

No momento do jogo a criança sente o controle da situação e o anseio por ganhar 

a partida, o que gera total atenção e dedicação a atividade. Com isso, é possível realizar 

contagens e comparações de quantidades, identificar algarismos, verificar a quantidade 

de pontos realizados durante a brincadeira, desenvolver noções de espaço, tempo, 

memória visual e formas geométricas. 

Além disso, o jogo não está relacionado apenas a lógica matemática, pois há 

também a interação social. Durante a atividade é possível que os participantes se 

relacionem em grupo, portanto é importante trabalhar fatores como, respeitar a vez do 

outro de falar, saber expressar bem as ideias e até aprender a perder.  

Dessa forma, a criança se vê inserida no contexto do jogo, com a necessidade de 

trabalhar em conjunto e não individualmente, pois essa percebe a sua interferência 

positiva ou negativa em toda a dinâmica das jogadas.  Permitir que cada um tenha sua 

vez de jogar é algo matemático, espacial, social e moral. 

É possível observar a interdisciplinaridade de diversos jogos, para além do 

conceito de número. Alguns exemplos são:  os jogos de tabuleiro e as noções espaciais, 

a argola e o boliche e as noções de força, espaço e direção, o jogo da velha e a noção de 

empatia e o jogo da memória e a própria noção da memória.  
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Para além de conhecimentos matemáticos, há a apreensão da leitura e da escrita, 

mesmo que, geralmente, crianças nessa faixa etária não saibam ler e escrever de forma 

plena, é interessante já apresentar tal conhecimento para facilitar o processo de 

alfabetização posteriormente. Isso pode ocorrer por meio da interpretação das regras do 

jogo, da lista de objetos a serem utilizados, do nome dos alunos participantes, da escrita 

coletiva sobre como foi a realização da atividade, dentre diversas outras possibilidades 

que permitirão à criança perceber e compreender a função social da escrita.  

Após os apontamentos feitos a respeito do jogo, é importante analisar a atitude 

do professor, este deve encontrar materiais e metodologias que desafiem o interesse dos 

alunos e estejam em consonância com suas necessidades, além de ser o mediador e o 

facilitador do processo de aprendizagem. Antunes (2010, p. 36), destaca o papel do 

interesse dos alunos e da atitude do professor durante a prática pedagógica: 

 

Seu interesse passou a ser a força que comanda o processo da aprendizagem, 

suas experiências e descobertas, o motor de seu progresso e o professor um 

gerador de situações estimuladoras e eficazes. É nesse contexto que o jogo 

ganha um espaço como a ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em 

que propõe estímulo ao interesse do aluno.   

 

Com isso, cabe aos professores estarem atentos aos processos de aprendizagem 

da criança no intuito de descobrir indícios para seu apoio, que proporcionem momentos 

de investigação, de descoberta, de levantamento de hipóteses, de trocas e de busca para 

a solução de um problema, de um planejamento e de uma ação. 

Este artigo busca tratar de um projeto ao qual tomei conhecimento quando 

realizei o estágio obrigatório, em Educação Infantil, no terceiro ano do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia, com carga horária de 90 horas, no 

ano de 2018. Vale ressaltar que tal projeto já estava elaborado antes da minha entrada na 

sala de aula e, durante meu estágio na instituição, pude estar em contato com sua 

execução, juntamente com a professora regente e outra estagiária. O projeto teve 

duração de dez meses e a minha participação se deu na reta final de configuração dos 

materiais e na execução dos jogos com a turma. 

Os objetivos do projeto foram: ampliar o repertório de jogos utilizados, 

construindo novos jogos, a partir das necessidades individuais e coletivas das turmas de 
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alunos da educação infantil; levantar referenciais teóricos acerca do uso de jogos que 

embasem esta prática; elaborar relatórios de observação dos alunos de acordo com o seu 

desenvolvimento promovido pelo uso dos jogos.   

É importante informar que já fazia parte do cotidiano dessa turma a prática do 

uso de jogos de forma dirigida e livre.  Porém, sua sistematização se fez necessária à 

medida que as necessidades dos alunos surgiram, o que levou à prática metodológica 

sugerida neste projeto.  

 

Desenvolvimento  

A rotina das estagiárias em função do projeto consistia em fazer as leituras, os 

registros, as confecções e a organização dos materiais, as segundas-feiras e nos demais 

dias da semana havia um tempo para a execução dos jogos. Em alguns dias não foi 

possível a realização dos jogos devido a necessidade de executar outra atividade em 

sala.  

Pude observar que, para além das atividades do projeto, houve várias situações 

em que a linguagem matemática perpassou a prática na sala de aula, como nas 

contações de história e nas brincadeiras dos próprios alunos. Dessa forma, as crianças 

participavam de uma série de situações envolvendo números, relações entre 

quantidades, noções sobre espaço, entre outras situações que abrangem o uso 

matemático.  

No geral, os alunos usam da linguagem matemática utilizando-se de recursos 

próprios e pouco convencionais. Eles recorrem a contagem e operações para resolver 

problemas cotidianos, como conferir objetos, marcar e controlar os pontos de um jogo, 

mostrar com os dedos a idade, classificar e até separar objetos a partir de algumas 

características. Por isso, a presença de um adulto para orientá-las foi essencial, seja para 

levar a criança a desenvolver o pensamento lógico matemático ou para ensiná-la a 

compartilhar determinado brinquedo. 

A partir da interferência do adulto durante os jogos e as brincadeiras dos alunos 

e das leituras realizadas as segundas-feiras, foram realizadas algumas descobertas que 

contribuíram para o desenvolver do projeto.  



 

1036 

 

Brougère (2004) afirma que o brincar possibilita o encontro entre as formas 

educativas e lúdicas. Assim, ocorre a predominância da forma lúdica quando as crianças 

brincam segundo sua própria iniciativa, e da forma educativa quando há a mediação 

intencional de um adulto. Portanto, ambas podem ocorrer juntas quando há a disposição 

de uma estrutura organizacional de tempo/espaço para brincar e de outra para 

mediações.  

O autor afirma ainda que a incerteza presente nas formas lúdicas pode tornar a 

educação superficial, pois a criança expressa sua intenção e não o que é esperado na 

atividade, por exemplo, durante um jogo sem mediações educativas, a criança não, 

necessariamente, tem o objetivo de aprender, mas sim o prazer de jogar e o desejo de 

ganhar. Dessa maneira, nota-se que é a mediação que diferencia os quadros lúdicos dos 

educativos. Por isso, é importante buscar formas complexas de educação que coloquem 

no mesmo espaço os dois atos formativos, tendo clareza de seus atributos, para que 

efetivamente, um determinado brinquedo ou brincadeira possa ser educativo. 

Além disso, segundo Kishimoto (1998, p. 142), o brinquedo assume a forma 

educativa se, 

 

 Ao repetir a brincadeira nos contratos interativos com adultos, a criança 

descobre a regra, ou seja, a sequência de ações que compõe a modalidade do 

brincar e não só a repete mas toma iniciativa, altera sua sequência ou introduz 

novos elementos [...]. Tais brincadeiras interativas contribuem ao 

desenvolvimento cognitivo, ao mesmo tempo, ao aprendizado das frases que 

as acompanham.  

 

Dessa maneira, nota-se a confirmação do desenvolvimento, ou seja, do caráter educativo 

da brincadeira mediante um adulto, ao levar a criança a tomar iniciativa e ser criativa. 

Além disso, a autora ressalta a importância de se repetir uma brincadeira, o que nos leva 

compreender que para a criança descobrir a sequência de ações que compõe a 

modalidade do brincar e, assim, tomar iniciativa, é necessário um adulto que a leve a 

repetição.  

Ademais, Neide Noffs (2000, p. 180) contribui ao tratar de brinquedoteca, 

acrescentando o papel do educador nessa relação: 
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Nesses momentos, o papel do educador é muito importante, pois possibilita 

organizar esse espaço respeitando o desempenho das crianças, participando 

junto com elas. Essa intervenção deve funcionar não como invasão, mas 

como parceria, compartilhando o momento através de perguntas, ações que 

favoreçam a solução de problemas vividos, consciência de si e do ambiente.  

 

Com isso, há uma nova ação possível do adulto diante da brincadeira com a 

criança, ou seja, organizar o ambiente para que a criança, em parceria com o educador, 

compreenda melhor ela mesma e o espaço em que está inserida. 

 Outra colaboração para o entendimento da prática de formas educativas no 

brincar, vem da autora França (2001) que aponta seis pontos necessários para garantir a 

brincadeira independente na pré-escola:  

 

1.que a rotina escolar contemple períodos razoavelmente longos entre as 

atividades dirigidas para que as crianças se sintam à vontade para brincar; 

 

2.que existam matérias variados, organizados de maneira clara e acessíveis às 

crianças, de tal forma que possam deflagrar e facilitar o aparecimento das 

brincadeiras entre as crianças. O acesso e a organização das matérias devem 

levar em conta a idade das crianças, sendo seu uso coordenado pelo adulto 

responsável pelo grupo. É importante ressaltar que quanto menores a criança 

sua deve ser menor, de tal forma que elas possam explorar ao máximo as 

propriedades dos mesmos e iniciar um processo de representação com eles. 

Quanto maiores forem as crianças, pode-se manter um número mais variado 

de objetos, podendo-se, inclusive, classifica-los e agrupá-los em atividades 

organizadas com a criança, segundo suas propriedades e usos específicos; 

 

3.que a sala onde as crianças passam a maior parte de seu tempo tenha uma 

configuração visual e espacial que facilite o desenvolvimento da imaginação. 

Os móveis, com mesas, bancos, cadeiras, etc., devem ser de fácil 

manipulação para permitir a reorganização constante do local pelas crianças, 

e a construção de “casinhas”, “cabanas”, “lojas”, “castelos” etc. É importante, 

ainda, garantir um canto com espelho, maquiagens, roupas e fantasias para 

que as crianças possam utilizá-las nos períodos de jogo; 

 

4.que haja um período em que as crianças e o adulto responsável pelo grupo 

possam conversar sobre as brincadeiras que vivenciaram, as questões que se 

colocaram, o material que utilizaram, os personagens que assumiram, as 

crianças que interagiram; 

 

5.que a brincadeira seja incorporada no currículo como um todo, e as 

questões colocadas no seu desenrolar possam fazer parte de pesquisas 

desenvolvidas em atividades dirigidas pelas crianças; ampliadas através de 

passeios, observação da natureza, projeção de vídeos, escuta de rádio, 

música, leitura, etc.;   

 

6. que o adulto seja elemento integrante das brincadeiras, ora como 

observador e organizador, ora como personagem que explica ou questiona e 

enriquece o desenrolar da trama, ora como elo de ligação entre as crianças e 
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os objetos. E como elemento mediador entre as crianças e o conhecimento, o 

adulto deve estar sempre junto às primeiras, acolhendo suas brincadeiras, 

atento às suas questões, auxiliando-as nas suas reais necessidades e buscas 

em compreender e agir sobre o mundo quem que vivem. (FRANÇA,2001, 

p.37-38 apud FRANÇA, 1990, p.52-53). 

 

Assim, mais uma vez, é enfatizado a necessidade da ação mediadora do adulto, 

nos pontos 4 e 6, seja dentro da brincadeira, de forma ativa, ou fora da brincadeira, 

como observador, de forma passiva. Com isso, os apontamentos de França são 

exemplos de junção entre formas lúdicas e formas educativas. 

Dessa forma, os jogos foram realizados de forma educativa e lúdica, 

colaborando para a melhor compreensão das crianças. Além disso, mesmo em 

momentos de brincadeira livre, o que é bastante presente na educação infantil, foi 

possível pôr em prática essas formas. 

Foram confeccionados diversos jogos. O primeiro, foi um percurso numérico 

cujo objetivo era o de trabalhar a sequência numérica e desenvolver um raciocínio 

lógico matemático. O segundo foi o jogo “Acerte a Joaninha” em que se separavam três 

grupos com bolinhas de três diferentes cores, e ao fim dos arremessos se fazia a 

contagem e a classificação dos grupos. O terceiro foi um jogo da memória com 

desenhos feitos pelos alunos. 

Além desses, foram feitos o jogo da velha (ver a baixo, imagem número 1 e 2), 

pelo qual foi possível trabalhar o raciocínio, a lógica e a paciência e dois jogos da 

memória sendo um deles com os meses do ano e o outro formado com pares de fotos 

dos alunos. Estes tinham o objetivo de fortalecer as imagens e as palavras apresentadas, 

com os objetivos de trabalhar o raciocínio, a interação entre os alunos e a resolução de 

conflitos.  

Imagem 1- Alunos brincando de jogo da velha em duplas   

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 
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Imagem 2- Alunos brincando de jogo da velha em roda 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

Além dos jogos confeccionados, o dominó presente na sala de aula juntamente a 

outros jogos comercias, chamou a atenção dos alunos. Em alguns momentos como na 

hora da brincadeira livre, ou quanto alguns alunos já tinham terminado suas atividades e 

precisavam esperar os colegas que ainda estavam desenvolvendo outra atividade, ou até 

no final da aula, na volta do parque, após se organizarem para aguardarem os 

responsáveis, o dominó era uma ótima opção, pois o jogo partia de interesse dos 

próprios alunos e era uma alternativa de interação em momentos em que estavam 

ociosos. 

 

Imagem 2- Alunos brincando de dominó 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 
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É importante ressaltar que o projeto foi desenvolvido para além do horário 

destinado a execução dos jogos, pois já que a intenção era desenvolver o raciocínio 

lógico matemático nos alunos, isso pode ser realizado sempre que possível. Dessa 

maneira, isso foi feito não só nas brincadeiras livres, como já dito anteriormente, mas 

também na rotina da turma, por meio da contagem coletiva das crianças presentes, dos 

dias da semana e dos dias do mês. 

Uma das atividades que desenvolviam o pensamento lógico matemático, foi a 

votação para o nome da turma. Os alunos ficaram responsáveis por trazer de casa 

possíveis nomes para a sala, com a ajuda de seus responsáveis, depois todos os nomes 

trazidos pelas crianças foram apresentados em sala. Assim, as crianças e toda a escola 

puderam votar no nome da turma em uma urna colocada na porta da sala. Após as 

votações, foi feita uma estimativa de votos, ou seja, levando em consideração as pessoas 

que comentaram que tinham votado e os próprios alunos, era preciso estimar qual foi o 

número total de votos. No caso foram 25 votos, mas foi interessante observar que uma 

criança estimou 300 e outra 5. Com isso, constatou-se que eles sabiam contar e 

possuíam uma breve noção de qual número é menor e qual é maior, mas não tinham 

noção de quantidade.  

A partir dessas atividades, trabalhou-se as noções matemáticas que os alunos 

ansiavam saber. Porém, é importante ressaltar que, para além do saber matemático, há 

outros fatores de extrema importância, a serem trabalhados com crianças nessa faixa 

etária a partir do jogo, são eles: assumir o erro e estar sujeito a perda, sabendo lidar com 

ela. 

Um caso em particular ilustra essa questão, a necessidade de assumir o erro e 

estar sujeito a perda. Durante uma partida de dominó um aluno precisou “comprar” uma 

peça, pois não possuía nenhuma que pudesse ser colocada na sequência do jogo, por 

isso foi pedido que ele comprasse, mas ele se recusou. A criança observou que quando 

os demais jogadores não possuíam as peças necessárias, eles “compravam”, ou seja, 

pegavam mais uma peça no monte extra sem escolher, pois, estavam todas com os 

valores para baixo, mas quando foi sua vez ele não seguiu a mesma lógica. 



 

1041 

 

Com isso, o aluno, em sua defesa disse, que quando jogava dominó em casa, 

seus pais o deixavam escolher entre: encontrar a peça que precisava “comprar” no 

monte extra ou não comprar nenhuma peça e passar a vez a outro jogador. Diante disso, 

foi necessário explicar a criança que na escola e com os coleguinhas as regras eram 

outras, ele precisava “comprar”, pois se assim não fizesse não seria possível que o jogo 

acontecesse. No primeiro momento a aluno preferiu sair do jogo e ficou visivelmente 

chateado com a situação, mas minutos depois, ao ver que os outros continuaram 

jogando com a regra diferente da sua casa, o aluno resolveu voltar a jogar e seguir as 

regras.  

O projeto foi muito importante na formação do pensamento lógico matemático 

das crianças e na colaboração de uma perspectiva mais solidária, empática e 

humanitária. 

 

Conclusão 

Com esse projeto foi notório que é possível, importante e necessário a 

introdução do pensamento matemático na educação infantil. Isso pode acorrer por meio 

dos jogos matemáticos e a realização de um projeto, que abrange esse tema, deve contar 

com a colaboração do professor na aprendizagem do aluno visando a interação entre as 

formas lúdicas e educativas durante suas brincadeiras. 

O papel do professor é promover o desenvolvimento do aluno em sua totalidade, 

isso quer dizer que ao conhecer cada criança é possível notar as suas atitudes e suas 

descobertas dentro e fora do horário do projeto, seja na hora do lanche ou na hora da 

brincadeira livre, o conhecimento matemático está presente. Portanto, cabe ao docente 

estimular os conhecimentos do aluno a partir do contexto em que estejam ambos 

inseridos. 

 Ademais, os jogos matemáticos auxiliaram os alunos na compreensão de 

contagens e comparações de quantidades, na identificação de algarismos, na verificação 

de quantidade de pontos realizados, no desenvolvimento das noções de espaço, tempo, 

memória visual e formas geométricas. Já para além da lógica matemática, houve a 

interação social. Dessa forma, as atividades em grupo trabalharam fatores como 
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respeitar a vez do outro de falar, saber expressar bem as ideias e até aprender e assumir 

o erro e a perda.  

Logo, o projeto atingiu a aprendizagem dos alunos em relação a saberes 

matemáticos, espaciais, sociais e morais. Cada criança teve seu próprio 

desenvolvimento, mas todas tiveram um crescimento, ou seja, estarão mais 

familiarizadas em relação a esses conhecimentos nas primeiras séries do ensino 

fundamental. 
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Resumo:  

As prescrições legais brasileiras reconhecem a criança como sujeito de direitos, sendo o 

direito à participação infantil reafirmado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Neste texto, analisa-se narrativas de vinte crianças camponesas de 8 a 10 anos de idade, 

extraídas a partir de grupos focais realizados em duas escolas do campo localizadas em 

duas comunidades rurais no Estado do Piauí. A pesquisa, ainda em andamento, utiliza 

como principal referencial teórico a Sociologia da Infância e tem como objetivo geral 

compreender a (re)organização dos espaços/tempos escolares e das práticas docentes em 

escolas do campo a partir dos sentidos produzidos pelas crianças camponesas sobre o 

campo e a escola do campo. No entanto, neste texto, deu-se ênfase à análise de 

conversas relacionadas a direitos das crianças na escola. O estudo tem revelado que tais 

crianças têm muito potencial à participação social, pois tecem posicionamentos críticos 

sobre a escola e a forma como esta se organiza, apontando contradições existentes na 

garantia de alguns de seus direitos.  

 

Palavras-chave: Educação do Campo; Sociologia da Infância; Participação Infantil. 

 

Introdução 

Uma incursão histórica no processo de constituição da criança como sujeito de 

direitos permite constatar que sua visibilidade na vida política deveu-se, primeiramente, 

às exigências da sociedade industrial burguesa de liberar os adultos para o mercado de 

trabalho. Assim sendo, a vida privada no lar e as diversas formas de educação que se 

davam de forma difusa no seio da comunidade foram substituídas pela emergência de 
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um espaço institucionalizado pelo Estado, com os objetivos de guarda, instrução, 

cuidado e disciplina das crianças. Surge, então, a escola obrigatória, pública e gratuita. 

O sentimento de infância que se estabeleceu, primeiramente, entre as classes 

sociais mais abastadas e foi, gradualmente, se espalhando no âmbito das classes 

populares, foi uma condição social fundamental para o aparecimento dessa escola 

obrigatória, ao tempo em que esta escola também contribuiu para a consolidação desta 

infância moderna, concebida como carente, frágil, ingênua. Dessa forma, as práticas que 

se estabeleceram no interior da escola foram norteadas por tal concepção, ficando as 

crianças historicamente confinadas nesse espaço. 

No entanto, a Sociologia da Infância, a partir de estudos com e sobre as 

infâncias, vem construindo uma visão de criança como ator social, apto à participação. 

O olhar para esta criança como ser que possui experiências, desejos, e pontos de vista 

consistentes sobre aquilo que lhe toca, levou à realização de uma pesquisa com 

narrativas, tendo crianças camponesas de 8 a 10 anos de idade como interlocutoras, que 

interagiram em grupos focais.   

A pesquisa, cujo objetivo é compreender a (re)organização dos espaços/tempos 

escolares e das práticas docentes em escolas do campo a partir dos sentidos produzidos 

pelas crianças camponesas sobre o campo e a escola do campo, ainda está em 

andamento, e tem como lócus escolas localizadas em comunidades rurais de dois 

municípios do Estado do Piauí.  

Neste texto, optou-se por um recorte dos dados produzidos, relacionados aos 

direitos que as crianças destacaram em suas narrativas sobre o contexto escolar. Assim, 

além desta introdução, o texto apresenta brevemente o percurso metodológico trilhado 

na pesquisa, fundamentado principalmente, em Clandini e Connelly (2015) e Gatti 

(2005). A seguir, os dados empíricos estão analisados com base em Sarmento (2011); 

Sarmento, Fernandes e Tomás (2007); Qvortrup (2010). E, por fim, as considerações 

finais, que apontam para a constatação do potencial das crianças para a participação 

social.  
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Metodologia 

Ao empreender um processo investigativo orientado por uma concepção de 

criança como ser que possui experiências, desejos, e pontos de vista consistentes sobre 

aquilo que lhe diz respeito, o caminho a ser trilhado requer, necessariamente, a 

participação ativa de crianças. Não basta apenas pesquisar sobre elas, mas, sobretudo, 

assumir que as mesmas são interlocutoras, coprodutoras de dados na composição do 

objeto de estudo. Como assinala Nascimento (2015, p. 80):  

 

[...] uma oportunidade de pesquisa sobre e com crianças para além do seu 

estatuto como alunos ou como seres humanos em desenvolvimento (devires), 

e/ou para além da fraqueza, da incompetência ou da negatividade atribuídas 

às crianças, percebendo-as nas múltiplas relações que estabelecem em suas 

vidas cotidianas.  

 

Nesse sentido, optou-se por utilizar a pesquisa com narrativas, de modo a que as 

crianças fossem ouvidas, podendo falar sobre suas experiências na vida social. 

Conforme Clandini e Connelly (2015, p. 51), a pesquisa narrativa é “uma forma de 

compreender a experiência. É um tipo de colaboração entre pesquisador e participantes, 

ao longo de um tempo, em um lugar ou série de lugares, e em interação”. As histórias 

narradas pelas crianças, em interação entre si e com a pesquisadora, permitiu a reflexão 

infantil sobre suas experiências escolares, ao mesmo tempo em que as levou a repensar 

formas de (re)significar estas experiências a partir da transformação na forma como a 

escola se organiza para atendê-las. São narrativas vividas e contadas que levam à 

criação de novas narrativas.  

As crianças foram ouvidas em suas próprias escolas, em seções de grupo focal, 

entendido aqui como “um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por 

pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é objeto de pesquisa, a partir de 

sua experiência pessoal”. (POWEL E SINGLE, 1994 apud GATTI, 2005, p. 7). Como 

estratégia desencadeadora para as discussões, utilizou-se fotografias, feitas pelas 

próprias crianças, de espaços institucionais que lhes despertam afeto. Após a captação 

das imagens, o diálogo aconteceu nos grupos focais, numa conversa interativa sobre 

cada espaço escolhido e fotografado pelas crianças. 
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Como forma de materialização dos sentidos produzidos pelas crianças, utilizou-

se o desenho. Após a seção fotográfica e a realização das conversas no grupo focal, as 

crianças receberam material para desenharem a escola tal qual imaginavam como 

deveria ser. Ressalte-se que se utilizou as fotografias e os desenhos apenas como 

dispositivos para desencadear as interações, pois foram as falas das crianças que 

trouxeram os elementos para produção dos dados, a partir das trocas realizadas nos 

grupos. 

Como contextos empíricos, para o trabalho de campo, foram selecionadas duas 

escolas localizadas na zona rural de dois municípios piauienses. Uma das comunidades, 

o Povoado Cedro, é de ocupação contingente e a outra, o Assentamento Santo Antonio 

do Campo Verde, é proveniente da luta de camponeses pelo acesso à terra e à moradia. 

Em cada escola foi formado um grupo focal com 10 crianças, na faixa etária de 8 a 10 

anos de idade, selecionadas a partir da adesão voluntária destas.   

Tanto as crianças quanto as famílias foram informadas sobre detalhes da 

pesquisa, inclusive sobre a condição de anonimato dos participantes na divulgação da 

pesquisa. Foram utilizados nomes fictícios para as crianças na escrita do texto. Para 

tanto, cada pai ou responsável assinou um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, e cada criança interlocutora assinou um Termo de Assentimento para 

participar da pesquisa.   

A análise dos dados foi realizada a partir da categorização das narrativas das 

crianças, prezando-se pela interação entre as falas e destacando-se não somente as 

opiniões majoritárias, mas também as que ficaram em minoria. Todo o material coletado 

(transcrições, registros em diários de pesquisa) foi compatibilizado de modo que o 

conjunto dos relatos seja o mais completo possível. Ancorados em Gatti (2005, p. 46), 

procedeu-se “[...] à construção de um plano descritivo das falas, em que sejam 

destacadas as diferenças entre os relatos [...]”, agrupando-os em função dos sentidos 

percebidos.  

As condições contextuais também foram consideradas nas análises, pois, nos 

estudos da infância, é importante integrar aspectos e dimensões dos mundos sociais das 

crianças (SARMENTO; MARCHI, 2008). Este mundo social, no caso específico deste 

estudo, o campo, precisa ser considerado, assim como deve ser considerado o mundo 
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infantil, pois se observou que as crianças têm muito a dizer sobre a sociedade, o espaço, 

o tempo e o contexto escolar.  

 

Narrativas infantis sobre direitos na escola do campo 

O campo brasileiro, ao mesmo tempo em que apresenta características singulares 

(vinculação à terra, cooperação entre vizinhos, relação intrínseca homem-natureza, 

dentre outras), comporta uma diversidade de modos de vida, isto é, os sujeitos que 

integram este território produzem suas próprias culturas. Consequentemente, há diversas 

formas de viver a infância no campo. As crianças da Comunidade Cedro vivem essa 

etapa do seu desenvolvimento de maneira diferente das crianças que residem no 

Assentamento Santo Antonio do Campo Verde, embora haja aspectos que as 

aproximam, como maior liberdade para transitar pela comunidade, diferente das 

crianças urbanas.  

Um dado que se revelou interessante nas interações desencadeadas, é que as 

crianças do Assentamento, com história de luta pela terra ao lado de suas famílias, 

teceram reflexões mais profundas sobre os temas em debate nos grupos focais. 

Enquanto as crianças da Comunidade Cedro analisavam as fotografias de forma bem 

pontual, as crianças assentadas iam trazendo outros pontos para a discussão, 

enriquecendo mais as narrativas. Defende-se, portanto, que a escola se abra à 

participação das crianças, abandonando a postura adultocêntrica que ainda prevalece.  

Sarmento (2011, p. 43) afirma que “as crianças, porque são crianças, vivem um 

processo de desenvolvimento que as coloca numa particular relação de dependência 

ante os adultos”. Porém, tal dependência não significa que não devam ser reconhecidas 

e tratadas como sujeitos de direitos sociais, inclusive, a própria legislação lhes assegura 

esse reconhecimento e diversos estudos e pesquisas comprovam a sua capacidade de 

participação em diferentes instâncias da vida social.  

É evidente que, como diz o autor, “o seu modo de interpretar e significar o 

mundo, sendo permeado pelas culturas nas quais se inserem, é marcado pela sua 

condição biopsicológica e pelo estatuto social dependente em que se encontram” 

(SARMENTO, 2011, p. 43). As crianças esperam a proteção, o cuidado, a segurança, 

que os adultos precisam lhes garantir, tanto é que em seus posicionamentos tecem 
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críticas muito contundentes a adultos, mas entendem que estes são imprescindíveis na 

organização e funcionamento dos contextos institucionais.  Assim, “nas suas relações 

com os adultos e nas suas relações com outras crianças, partilham, reproduzem, 

interpretam e modificam códigos culturais que são actualizados nesse processo 

interativo”. (ibidem). Por mais que muitos adultos não enxerguem isso, além de 

reprodutoras, elas são também produtoras da cultura. 

As crianças vivem um contexto histórico marcado pelo paradoxo do que delas se 

espera: dependência e autonomia, ambas relativizadas de acordo com a conveniência 

dos adultos. Na escola, não é diferente. Porém, em suas interlocuções, as crianças 

revelam muita autonomia de pensamento (Trecho 01), embora ainda demonstrem um 

comportamento passivo devido aos constrangimentos e interdições que lhes impõe a 

governação adulta. 
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As crianças têm consciência de que a merenda escolar constitui direito delas e 

dever da escola (nas palavras de Flávia), e esta é uma dimensão importante e muito 

apreciada do contexto escolar. Reprovam com veemência notícias que têm de escolas 

cujo direito não é garantido. Elas iniciam a conversa sobre a cantina atribuindo-lhe afeto 

positivo, mas ao aprofundar a análise, vão demonstrando desapontamentos em virtude 

do não cumprimento do cardápio, da diferenciação do que é servido nos turnos manhã e 

Trecho 01: Crianças conversam sobre a merenda ao analisarem fotografias da cantina  

 

Mediadora: - E a cantina? Quem fotografou a cantina? 

Erlon: - Porque é onde tem a merenda. 

[Risos] 

Jeane: - Eu gosto porque as merendeiras fazem comida para nós. Se não fosse esse espaço, 

nós íamos morrer de fome na escola. 

Milane: - Tem uma escola lá na rua (referindo-se à sede do município), que não tem 

merendeira. Meu tio estuda lá, e ele disse que tem que merendar em casa antes de sair e 

depois só quando chega em casa de novo. 

Daniel: - Tem algumas escolas em Sigefredo que não tem lanche para os alunos. Aí tem que 

levar dinheiro para comprar ou então fica com fome. 

Mediadora: - E será que todo mundo tem dinheiro para comprar lanche? 

Muitas crianças: - Não! 

Flávia: - É obrigação da escola oferecer merenda para os alunos. Tem alguns alunos que 

saem de casa sem merendar, tem alunos que não têm dinheiro para comprar o lanche. 

Milane: - Na maioria das vezes aqui, as merendeiras só fazem arroz, feijão e frango para os 

alunos da tarde. Pra gente só é coisinhas, é... 

Kelly: - A gente só come pão, bolacha... 

Milane: - E os meninos da tarde comem frango, carne moída. 

Janine: - Mentira! A mesma coisa que vocês comem a gente come. De manhã vocês comem 

arroz, de tarde nós comemos bolacha. 

Flávia: - Mentira! Para nós só é pão, suco... 

Raíssa: - Verdade! 

Flávia: - Tem muitas coisas também, Raíssa, de tarde que é carne moída, frango. 

Raíssa: - Mentira! 

Jeane: - Até agora, a única vez que a gente comeu carne aqui foi no começo do mês e nunca 

mais comemos carne de tarde. 

Flávia: - E nós comemos carne moída no final do mês passado. 

Mediadora: - Então, vocês tão dizendo que o lanche poderia ser melhor? 

Todas: - Sim! 

Jeane: - Lá na cantina tem uma folhinha que diz que segunda feira o lanche é isso, terça feira 

é aquilo... E elas não usam não, elas fazem o que querem (referindo-se às merendeiras).. 

Minha mãe já veio até aqui reclamar duas vezes. 

Ravi: - Infelizmente. 
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tarde (inclusive com desentendimentos sobre este ponto) e da pouca qualidade das 

refeições. A preferência é por carne, frango, mas o que prevalece é biscoito, pão, suco 

artificial, portanto, alimentos industrializados. 

Por mais que as escolas digam que, na aquisição dos produtos que compõem a 

merenda escolar, cumprem o percentual de no mínimo 30% proveniente da agricultura 

familiar, vê-se que, pelas narrativas das crianças, são poucos os produtos in natura 

oferecidos a elas, embora estejam num contexto cuja economia provém, basicamente, da 

agropecuária. Portanto, a formulação de políticas públicas universais e a escassez de 

recursos destinados à educação como um todo no Brasil são problemas seculares que 

impedem o sucesso da escolarização das crianças no país.  

Barbosa, Gehlen, Fernandes (2012, p. 76) defendem a necessidade de as 

políticas públicas gestadas pelo Governo Federal levarem em conta a “heterogeneidade 

de modos de vida, da inserção nos processos produtivos e de seus universos simbólicos 

e as diferentes identidades socioculturais da população residente no campo”. Sem 

atender a este critério, essas políticas “nem sempre encontram um terreno propício para 

a sua divulgação e enraizamento em âmbito municipal”. (ibidem, p. 89). No caso da 

Política Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o valor per capita disponibilizado 

pelo Governo Federal é tão baixo (Creche: R$ 1,07; Pré-escola: R$ 0,53; Ensino 

Fundamental: R$ 0,36)
23

 que chega a inviabilizar, muitas vezes, a determinação de 

incrementar a merenda com produtos da agricultura familiar, fazendo com que os 

municípios optem por uma alimentação não saudável, como achocolatados, sucos 

artificiais, biscoitos, linguiça, salsicha, etc, por ser mais barata.  

É incompreensível que as crianças não possam participar nem mesmo da escolha 

dos produtos que lhes serão servidos na merenda escolar, mesmo que esta seja uma 

questão que lhes toca diretamente. Mas, como observam Sarmento, Fernandes e Tomás 

(2007, p. 184): “O confinamento da infância a um espaço social condicionado e 

controlado pelos adultos produziu, como consequência, o entendimento generalizado de 

que as crianças estão ‘naturalmente’ privadas do exercício de direitos políticos”. E 

                                                           
23

 Dados disponíveis em: http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar. Informe PNAE junho 

2017.pdf. Acesso em 23/07/2018.  

 

 

http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar
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acrescentam: “A infância é especialmente prejudicada, entre todos os grupos e 

categorias sociais excluídas, quer pela relativa invisibilidade face às políticas públicas e 

aos seus efeitos, quer porque é geralmente excluída do processo de decisão na vida 

colectiva”. (ibidem, p. 183). 

É visível esse processo de exclusão das crianças e indiferença aos seus pontos de 

vista, às suas sugestões. A escola, como instituição dedicada às crianças, deveria ser, 

antes de tudo, um espaço/tempo de formação humana e cidadã. Tolher as crianças de 

participar das instâncias decisórias é negar-lhe o direito à cidadania. Além da merenda 

escolar, outras situações provocaram indignação das crianças em relação a esse aspecto 

do direito, agora em relação à material didático-pedagógico, como destacado no Trecho 

02. 

 

 

Desconfia-se que essa natureza questionadora das crianças, na verdade, 

desestabiliza as certezas de muitos adultos que afastam as crianças de qualquer 

possibilidade de emitirem opiniões sobre o funcionamento institucional. Por outro lado, 

alguns professores aguçam a criticidade das crianças ao compartilhar com elas situações 

Trecho 02: Narrativas de crianças sobre negação de acesso à material 

Marina: - Professora, já teve duas professoras que chegaram na nossa sala reclamando que o 

diretor disse que não é para usar essas folhas aqui (mostrando papel sulfite) para tirar xerox 

das tarefas. Mas elas disseram que vão continuar tirando, que o material é nosso, o material é 

público, e vem para nós. Mas já está com várias vezes que as professoras entram nas salas 

reclamando, mas elas discutem com o diretor dizendo que vão continuar tirando porque nós 

precisamos desse material. E ele não quer deixar. 

Sônia: - A nossa professora também, a [nome da professora], não tira xerox aqui porque o 

diretor não deixa.  

Milane: - E a nossa professora também disse que não tira xerox aqui, tira lá na rua. 

Mediadora: - Com o dinheiro dela? 

Raíssa: - Não, ela tira na escola do Jerônimo. (Outro povoado) 

Sônia: - Ela trabalha lá também. 

Flávia: - Eu acho que essa escola aqui é boa, mas tem que melhorar, fazer coisas melhores para 

os professores... 

[...]  

Milane: - Tia, tem vários jogos lá na sala do diretor e a gente não pode brincar. 

Raíssa: - É. Muitos jogos lá na sala dele, e a gente vai pedir para brincar, mas ele não dá não. 

Tem xadrez, dama, quebra-cabeça... 
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constrangedoras a que são submetidos, mostrando a dificuldade de acesso a materiais 

que são importantes do ponto de vista pedagógico. Assim, as crianças vão refletindo e 

concluem que elas também são constrangidas pelos obstáculos que são colocados para 

que tenham acesso a outros materiais, como brinquedos, jogos.  

Qvortrup (2010, p. 779), ao analisar diversas posições de teóricos sobre a 

participação política das crianças, questiona: “Deveríamos fazer de tudo para proteger 

as crianças ao preço de deixá-las fora da ‘sociedade’ ou deveríamos reconhecê-las como 

pessoas, participantes, cidadãs com o risco de expô-las às forças econômicas, políticas, 

sexuais [...]?”. Continuamos defendendo que o confinamento das crianças em 

instituições não deve mais servir para segregá-las, tirando-lhes o direito a exercer o 

papel de ator social, como aconteceu nos primórdios da escola de massas. 

Corroboramos, portanto, com o pensamento de Qvortrup (2010, p. 779-780): “De fato, 

ninguém está disposto a sacrificar a necessária proteção das crianças expondo-as a todos 

os riscos de uma sociedade moderna; porém, ninguém concordaria em privar as crianças 

de se experimentarem como pessoas que contribuem para a sociedade”.  

Oportunidades de pesquisa tendo as crianças como coparticipantes demonstram 

que não há motivos para se negar tal experimentação, pois as crianças constituem um 

coletivo que pensa os espaços institucionais com bom senso e criticidade, como pode 

ser comprovado pelo excerto a seguir (Trecho 03): 

 

Vemos, portanto, que as crianças têm discernimento suficiente em diversas 

questões e conseguem, no coletivo, lançar um olhar escrutinador, sensível e crítico para 

diversas dimensões do ambiente escolar, já que este é fonte de experiências cotidianas 

Trecho 03: Posicionamentos de crianças em relação ao atendimento às crianças da 

educação infantil  

 

Marina: - Eu também acho que não dá para uma professora ficar sozinha na sala com os 

pequenininhos. Deveria ter, pelo menos, duas professoras. 

Milane: - Olha, a [nome da professora], às vezes as mães deixam as crianças dentro da sala e 

quando vão embora as crianças ficam chorando. Tem vez que até as crianças correm atrás das 

mães, chorando. Se tivesse outra pessoa, poderia ficar cuidando dessas crianças enquanto ela 

ficava com as outras. 
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que as constitui como pessoas inseridas socialmente. No entanto, é preciso que sejam 

ouvidas. 

 

Considerações finais 

A partir do estudo empreendido, constatou-se que os referenciais legais e 

teóricos (sobretudo os que estão fundamentados na Sociologia da Infância), pautam-se 

numa visão de criança como ator social, com capacidade para participar de decisões que 

lhe digam respeito. No entanto, nas escolas pesquisadas, ainda prevalece a ideia 

moderna de criança, com práticas e posturas norteadas pelo adultocentrismo.  

No entanto, as crianças, como sujeitos que possuem experiências concretas nos 

diversos espaços sociais onde se inserem, driblam, de certa forma, essas práticas e 

posturas, deixando suas marcas nesses espaços. Embora algumas crianças se adequem 

ao padrão de aluno exigido pela escola, isso não quer dizer que se submetem 

passivamente a ele, ao contrário, elas subvertem a ordem e a disciplina em diversos 

momentos forçando mudanças no cotidiano institucional. 

Acredita-se que ninguém pode exercer a cidadania sendo tolhido de seu direito à 

participação. A proteção às crianças e a autoridade do adulto são fundamentais no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento infantis, no entanto, esses aspectos não 

invalidam a necessária participação das crianças nas diversas instâncias do seu mundo 

social, com destaque para a escola. 
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Resumo: 

Este artigo tem como finalidade compreender o objetivo social do grupo escolar Alice 

Paes nos anos de 1965-1971, A delimitação do período inicial ocorreu em função da 

escola ter sido criada mediante o Decreto-Lei nº 8176 de 22 de fevereiro de 1965 e finda 

em 1971, pelo fato da modalidade de ensino grupo escolar ter sido extinta em ato no 

referido ano. Para responder tal inquietação, investigou quais as práticas escolares 

empreendidas nas séries iniciais (anos iniciais), de que forma essas práticas impactaram 

na formação das crianças nesse período. Este artigo teve como metodologia o trabalho 

com as fontes primárias: jornais, atas e as fontes iconográficas: acervo pessoal dos ex-

alunos, imagens extraídas de jornais e revistas, arquivo da escola estadual Alice Paes. 

Tais fontes estavam inseridas nos diversos portfólios com imagens retratando a 

inauguração do Grupo Escolar Professora Alice Paes e as atividades realizadas pelos 

alunos, cadernos de donativos, o Livro de Frequência Diária e Resumo Mensal de 

Atividades de 1971, Manual da Professora Primária, Ficha Escolar Cumulativa, todos 

pertencentes a escola. O trabalho com as fontes foi pautado pelo diálogo contínuo entre 

teoria e empiria, de forma a problematizá-las, e não cristalizá-las como se fossem um 

arcabouço da realidade. O objetivo social do grupo escolar Professora Alice Paes era 

formar o sujeito cívico, disposto e apto a servir a religião, a pátria e o trabalho. Porém a 

escola,não conseguiu transmitir a mesma ideia de civilidade, respeito, disciplina a todos 

os alunos, pois cada sujeito apresentava uma identidade singular, dessa forma, para cada 

estudante haveria um tipo de ensino a ser viabilizado, a forma de organizar as classes 

em parâmetros homogêneos endossa essa conclusão. 

 

Palavras Chaves: Infâncias; Alunos; Escolarização. 

 

Introdução 

Pesquisar o objetivo social dos alunos que estudaram no Grupo Escolar 

Professora Alice Paes nos anos de 1965-1971, na cidade de Uberlândia - Minas Gerais 

implica adentrar um campo fértil, mas ao mesmo tempo “movediço, traiçoeiro”: o 

currículo. 

 

As indagações sobre o currículo presentes nas escolas e na teoria pedagógica 

mostram um primeiro significado: a consciência de que os currículos não são 
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conteúdos prontos a serem passados aos alunos. São uma construção e 

seleção de conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos e 

com dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas, 

conhecimentos e práticas expostos às novas dinâmicas e reinterpretados em 

cada contexto histórico. As indagações revelam que há entendimento de que 

os currículos são orientados pela dinâmica da sociedade (ARROYO, 2008, p. 

9).  

 

A análise dos saberes e práticas escolares possibilitam o desvelamento de 

algumas questões, tais como: para que serve a escola24, ou a quem serve uma 

determinada instituição. Esses questionamentos fornecerão as pistas necessárias para 

que haja a compreensão do sujeito social formado no espaço escolar Professora Alice 

Paes.  

Souza afirma que 

 

[...] investigações sobre a história curricular permitem penetrar numa parte 

fundamental da escolarização que são processos internos da escola. Além 

disso, possibilitam uma compreensão mais clara sobre como as matérias 

escolares, os métodos e os cursos contribuem para designar e diferenciar os 

estudantes, elas também oferecem pistas para analisar as complexas relações 

entre escola e sociedade e, não menos importante, iluminam dimensões 

pouco conhecidas sobre a profissionalização docente e o papel dos 

professores na construção social do conhecimento. Nesse sentido é relevante 

considerar tanto o modo como o conhecimento foi organizado no passado 

quanto a dinâmica social que moldou uma dada seleção cultural para as 

escolas (SOUZA, 2008, p.11). 

 

Para compreender essa relação entre escola e sociedade, foi preciso 

contextualizar o local onde o grupo escolar Professora Alice Paes estava inserido.  

Domiciliada no bairro Bom Jesus desde o nascimento, por diversas vezes ouvia 

meu pai falar sobre o cotidiano do bairro e todas as mazelas vividas por seus moradores, 

inclusive um incidente famoso denominado como “Tromba d’Água”, que ocorreu em 

1958.  Na ocasião, diversos moradores perderam tudo em virtude da forte chuva 

ocorrida na cidade e das más condições de habitação dos domiciliados nesse bairro. 

Minha mãe, narrava as dificuldades que vivenciava na escola Professora Alice Paes na 

época em que era estudante.  

                                                           
24

 Ver mais em YOUNG, Michel. Para que servem as escolas? Educação & Sociedade, São Paulo, v. 28, 

n. 101, p. 1.287-1.302, set./dez. 2007.   
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Minha avó materna, tecia comentários sobre as dificuldades a serem superadas 

no cotidiano da cidade. Ela e meu avô, moradores de São Paulo, vieram para 

Uberlândia, com mais três filhos, por terem tomado conhecimento de que Uberlândia 

estava em franco desenvolvimento e ascensão, demandava de mão de obra para trabalho 

e portanto, sua família poderia “crescer com a cidade”. 

Segundo Chervel (1990), as finalidades ideais do ensino são determinados pela 

sociedade, ou seja, é o tipo de público atendido que orientará a definição das finalidades 

e diretrizes a serem emanadas do poder público e cumpridas pela escola. De um lado, a 

legislação oficial do ensino estabelece as ideias pedagógicas e por outro lado, haverá as 

práticas pedagógicas dos professores que concretizaram os preceitos estabelecidos pela 

lei. 

Outro fator que estendia o prolongamento no processo escolar era o 

encaminhamento dos alunos a uma determinada série segundo o nível de aprendizagem 

em que cada um se encontrava. Na primeira série, por exemplo, a criança seria 

direcionada para a classe a partir do diagnóstico de seu nível de alfabetização, se essa 

não era alfabetizada, a sua matrícula era efetivada na 1ª série atrasada, o que ampliaria o 

seu período de escolarização. 

A distribuição dos alunos em séries posteriores seria guiada pelos “tipos” que 

cada um apresentava, podendo ser: BN¹BR, BN², HN³R
25

, dentre outros. Encontradas 

no “Boletim de Frequência Diária e Resumo Mensal
26

”, essas nomenclaturas não eram 

acompanhadas de nenhum conceito, ou de como eram formuladas e a que se destinavam 

de fato. Esses e outros questionamentos foram respondidos, pela leitura da tese de 

                                                           
25

 Pautado em SOUZA(2006), “Não se pode afirmar ao certo qual o significado dessas abreviações. Pode-

se inferir no entanto, que se referiam aos testes psicológicos como o Teste Prime que avaliava a 

inteligência e testes pedagógicos avaliando conhecimentos escolares tais como Língua Pátria e Ciências 

Naturais” (SOUZA, 2006,p. 617).   

 

26
 O Boletim de Frequência Diária e Resumo Mensal (1970) é um livro, encontrado no espaço escolar, 

onde a secretaria da escola, com base nas anotações do professor transcrevia a frequência diária dos 

alunos, os trabalhos planejados e efetivados no ambiente escolar, o fluxo da caixa escolar. Os dados 

referentes aos alunos, às turmas e à instituição como um todo.  
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Souza (2006). Em um dos capítulos abordados pela autora, é possível encontrar os 

dispositivos pedagógicos implantados nos grupos escolares no estado de Minas Gerais, 

decorrentes dos exames aplicados na escola inspirados nos testes formulados pela 

psicóloga Helena Antipoff
27

, para medir o índice de inteligência de cada criança.  

Souza(2006) identificou como as classes homogêneas eram organizadas nos 

grupos escolares de Belo Horizonte
28

,  após a aplicação dos testes de Quoeficiente de 

Inteligência (Q.I) as classes eram divididas em: 

Tipo A- melhor classe, alunos portadores dos mais elevados Q.I. Classe de 

responsabilidade destinada a uma promoção de 100%. Com trabalho escolar 

intensificado. 

Tipo B- Classe intermediária. Q.I médios 

Tipo C- Classe de crianças fracas, lentas ou retardadas. 

Tipo D- Classe de crianças visivelmente diferente das comuns, apresentando 

grande atraso ou qualquer anomalia mental ou física, que impedisse seu 

desenvolvimento natural
29

. 

Conforme Souza (2006), a seleção e o encaminhamento de alunos para as classes 

homogêneas criavam,  

[...] portanto, para uma única série escolar, diversas subdivisões que iam de A 

a D e, em alguns casos iam também a E , e ainda recebiam a letra n, caso 

fossem novatos naquela série, ou r, caso fossem repetentes. Entre os novatos 

                                                           
27

 Helena Antipoff, nascida em 1892, de origem russa, tinha por formação a psicologia e pedagogia. A 

convite do Governo do Estado de Minas gerias, em 1.929, fixou-se no Brasil, no contexto da 

operacionalização de ensino da Reforma Francisco Campos. A intelectual foi aluna e assistente de 

Claparède no Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, que veio a ser convidada a implantar o 

Laboratório de Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento, e a iniciar o estudo e a pesquisa em psicologia 

da educação no âmbito da Reforma. Foi pioneira na investigação e pesquisa sobre a educação especial 

brasileira. Disseminou no campo educacional, o método de experimentação natural, proposto por 

Lazursky, além disso Helena Antipoff utilizou os testes de inteligência, com o objetivo de subsidiar a 

homogeneização das classes escolares brasileiras (RAFANTE, 2006). 

 

28
 MACHADO, Amélia Carlota da Mata. Organização das classes homogêneas de 1º ano nos Grupos 

Escolares de Belo Horizonte. Revista de Ensino BH, ano 6, nº 53, 54 e 55, p.56-76. Jan, fev,mar, 1931, 
p.69.  
 

29
 Trecho encontrado na tese de SOUZA (2006), extraído do artigo elaborado por MACHADO (1931). 
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haviam ainda a classificação entre os de nível 1, [...] e nível 2, [...]. A trama 

formada por esses diversos níveis escolares permitia um controle minucioso 

sobre os alunos, demarcando, de antemão, as expectativas em torno dele 

(SOUZA, 2006, p.618).  

 

Mediante a explicação da autora, pode-se inferir que: BN¹BR, BN², HN³R; as 

letras iniciais eram a classificação das séries, embora tenha restringido o olhar para o 

ensino matutino, o grupo escolar professora Alice Paes, funcionava no período noturno, 

o que explica a letra “H”, a letra “B” indicava a classe intermediária, as letras “N” e 

“R”, indicavam se o aluno era novato na série ou repetente. Quando as letras “N” e “R” 

estavam integradas, é o caso do BN¹BR, infere-se que o aluno era novato na série, e 

havia repetido em sua própria trajetória escolar. Os números “1”, “2”, indicavam o nível 

do aluno era adiantado ou atrasado. No entanto, não foi encontrado, nas fontes 

pesquisadas algo que explicasse de forma minuciosa tais nomenclaturas. 

A concepção educacional do grupo escolar professora Alice Paes, estava 

relacionada aos pressupostos filosóficos da Escola Nova. Essa corrente filosófica 

educacional apresenta-se como científica, buscando consolidar as concepções de 

programa, organização curricular e procedimentos didáticos. O trabalho escolar deveria 

ter novos objetivos a fim de superar os métodos mecânicos e coercitivos da Pedagogia 

Tradicional. Além disso, a educação seria um instrumento de reconstrução social e 

estabilidade política. Essa linha pedagógica focalizava substancialmente os aspectos 

técnicos e metodológicos, isto é, os meios tidos como racionais, científicos, capazes de 

reinscrever a pedagogia na tradição humanista de pensamento (MONARCHA, 1989). 

O manual de planejamento usado pelas professoras primárias do grupo escolar 

professora Alice Paes indicam que o método de ensino era fundamentado no 

pensamento de Decroly e Dewey.  

Ambos são defensores de uma escola viva, ativa, centrada nas necessidades 

fisiológicas e educativas da criança, superando o ensino centrado no professor. A 

questão que se colocava nesse período era: como ensinar? Técnicas, métodos, 

planejamentos são repensados, novos campos surgem para legitimar a pedagogia 

enquanto ciência educacional, dando um caráter de cientificidade ao ensino.  
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O Manual da Professora Primária tinha como projeto formatar planos de 

unidades de experiências, por intermédio dos planos semanais e planos de aula, 

iniciativa designada como “Trabalho e Eficiência na Escola Primária”,  

 

Feitos por equipes especializadas, após levantamento das necessidades, 

interesses e possibilidades das crianças, a que se destinam, são orientadas 

tendo em vista as expectativas da sociedade. As pesquisas colhidas 

evidenciam situações médias da população escolar e, em torno destas, 

estruturam-se os planejamentos gerais. Dão eles ao professor uma visão de 

conjunto do trabalho a ser realizado, já que envolvem desde as normas gerais 

estabelecidas no país, na área da educação, até Programas Mínimos e 

Currículos desenvolvidos em cada escola. No programa, o professor encontra 

relação de assuntos a serem ensinados, distribuídos pelas diferentes séries de 

determinado curso. O currículo vai além, reflete os ideais que norteiam a 

escola, valores dominantes no momento, aspirações e o conceito de 

aprendizagem em vigor. É a vivificação do programa, envolvendo-o e 

sugerindo as experiências, que a escola proporciona à criança (MANUAL..., 

1967, p. 19).  

 

O guia de trabalho do professor foi projetado visando os centros de interesse, os 

quais surgiram “da necessidade em tornar mais viva a escola tradicional, essencialmente 

expositiva em cujas aulas as matérias eram desenvolvidas isoladamente [...]. 

Empregando este método, o professor além de atender aos interesses dominantes das 

crianças, aproveita todas as oportunidades surgidas para levá-las a um regime de 

atividades livres e criadoras” (MANUAL..., 1967, p. 21). 

A pedagogia, enquanto ciência da educação legitimou seu espaço à medida que 

“a biologia e a psicologia proporcionaram uma nova compreensão das necessidades da 

infância e os conhecimentos da sociologia estabeleceram novas finalidades para a 

educação” (MONARCHA, 1989, p. 12). 

Sob o enfoque sociológico de base cientificista a escola passará a ser vista como 

um organismo social, apto a desempenhar uma função específica no interior do “corpo 

humano” designado como sociedade. Ao desempenhar com excelência a função que lhe 

é conferida, no nesse “organismo” a instituição de ensino conduzirá os indivíduos 

através dos laços de solidariedade humana, de modo harmônico e ordeiro ao progresso 

social. 

 

Foram inúmeras as falas que retrataram um país indolente, de povo 

preguiçoso, sem cultura, de hábitos suspeitos, atrasado, indiferente 
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impulsivo, enfim uma finidade de adjetivos desqualificadores. Neste sentido, 

a população se tornou objeto da ciência através das práticas dos médicos, 

higienistas, dos discursos eugênicos, das novas ideias pedagógicas e 

psicológicas. Se para alguns a nação não existia povo brasileiro, era preciso 

que as diferentes ciências em diferentes espaços o inventassem (VEIGA, 

2002). 

 

O progresso social remetia aos tempos modernos da máquina, da sirene, da 

industrialização, da divisão do tempo e dos espaços, da função específica do planejar e 

do executar. Portanto, não caberia na nova sociedade um homem apático, sem 

disciplina, destituído de moral e civilidade. Era preciso ampliar a escolarização da 

massa popular, preparar um novo homem para se adaptar às novas condições sociais, 

fazia-se necessário qualificar novos trabalhadores através de uma escolarização simples, 

eficiente e pragmática. 

A instituição primária era um local cuja vigilância e rotina direcionava o 

trabalho pedagógico do professor primário, e somente em poucas ocasiões havia 

atividades diferenciadas para os alunos, ou que de fato lhes interessassem aos mesmos. 

O que e como ensinar no Grupo Escolar Professora Alice Paes era norteado pelo 

manual citado e definido pela administradora da escola, cabendo a todas as regentes de 

sala cumprir o que fora designado nas reuniões de professoras, conforme consta no 

Boletim de Frequência Diária
30

 e Resumo Mensal de Atividades (1970). 

 

Currículo e Práticas Pedagógicas 

A estrutura e o funcionamento da escola estavam organizados da seguinte forma: 

havia 9 classes de 1ª série, 4 classes de 2ª série, 2 classes de 3ª série e 2 classes de 4ª 

série, não se considerando nessa relação as turmas do noturno, pois não são foco deste 

estudo.   

                                                           
30

 Conforme SOUZA (2006), “O parágrafo 4º do artigo 435 do Regulamento do Ensino Primário de 1927, 

determinava que era dever do professor primário dos Grupos Escolares e Escolas Reunidas organizar um 

Boletim Diário com as ocorrências, mencionando o número de alunos, os faltosos, as faltas dos 

professores, os casos de indisciplina e outros aspectos importantes na rotina diária”  (SOUZA, 2006, 

p.525)”. Nessa pesquisa foi localizado o Boletim de Frequência Diária e Resumo Mensal de Atividades, 

do ano de 1970, porém nesse documento não havia registro de falta dos professores, nem os casos de 

indisciplina de alunos. 
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As professoras eram nomeadas pela Delegacia de Ensino e encaminhadas para a 

escola, conforme a necessidade de cada instituição. As melhores classificadas escolhiam 

as escolas de sua preferência, as vagas restantes eram para as piores classificadas, ou 

para as recém contratadas, que não possuíam tanta experiência no magistério. No 

quadro 2 são indicadas as professoras do ensino primário, divididas por série 

 

Quadro 1 - Nome das Professoras do Ensino Primário 

 

Naquela época, a primeira série subdividia-se em 1ª série atrasada (pré escola), 

para alunos não alfabetizados, e 1ª série adiantada, voltada para os discentes 

alfabetizados. 

As atividades registradas no Boletim de Frequência Diária e Resumo Mensal do 

ano de 1970 elucidam as pistas necessárias para a compreensão das práticas educativas
31

 

ocorridas no grupo escolar professora Alice Paes. Outra fonte importante para chegar a 

esse fim, encontrada no acervo da escola é o “Manual da Professora Primária”, que 

estabelece as seguintes nomenclaturas para as primeiras séries: 1ª série não alfabetizada 

e 1ª série (nível 1 e 2). 

                                                           
31

 Segundo Sacristán, “A ação refere-se aos sujeitos, embora, por extensão, possamos falar de ações 

coletivas. A prática é a cultura acumulada sobre as ações das quais ela se nutre. Agimos a partir das 

ações, porque o fazemos a partir de uma cultura. A prática é a ação coletiva da experiência histórica das 

ações, é o resultado da consolidação de padrões de ação sedimentados em tradições e formas visíveis de 

desenvolver a atividade. Pode-se adotar o sentido que também é dado em sociologia ao termo prática: 

ações rotineiras próprias de um grupo” SACRISTÁN, J. Gimeno. Poderes instáveis em educação. Porto 

Alegre: Artmed, 1996. p. 73. 

  

 

1ª Série 2ª série 
 

3ª série 

 

 

4ª série 

 

1. Magda Kehdi 

2. Evellin Andraus 

3. Olcedina Borges  

4. Maura Alves de 

Freitas 

5.  Giselda Teodoro 

6.  Eleusa Andrade 

Pereira 

7.  Elza Maria 

Modesto 

8.  Sebastiana Silveira 

Pinto 

1. Dalzira Higina de Ávila 

2. Divina Bianchini 

3. Nilda Ribeiro 

4. Elizabeth Maria dos 

Santos 

5. Dalva Duarte 

1. Regina Aparecida 

Alvares 

2. Neusa Maria Borges 

 

 

1.Walda Lúcia da 

Silva 

2. Eliana Silva 
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[...] é preciso esclarecer que as turmas de níveis 1 e 2 diferem, muitas vêzes, 

bastante entre si, em conteúdo de aprendizagem, em tôdas as áreas do 

programa. Estejam certos os professores de que haverá necessidade de fazer 

alterações para adequá-lo às classes, em que será desenvolvido. Assim, 

apesar de que todas as crianças classificadas nos níveis 1 e 2 estão ainda em 

fase de alfabetização, isto não é suficiente. É preciso levar em conta o estágio 

de desenvolvimento em que se encontra cada uma para ministrar-lhe o tipo de 

atendimento mais adequado [...] (MANUAL..., 1967, p. 32). 

 

As outras séries, conforme esse documento seriam divididas nos seguintes 

níveis: 2ª série: nível 3, 3ª série: nível 4, 4ª série: nível 5. Essa divisão não ocorreu na 

escola tema deste estudo. O levantamento geral da matrícula efetiva em cada série era 

organizado da seguinte forma: o número de alunos do sexo masculino e feminino, o 

número de alunos repetentes e novatos na série, e o total de discentes em cada série. Na 

frequência registrava-se diariamente o quantitativo de alunos do sexo masculino e 

feminino presentes. A relação nominal dos alunos não constava no Boletim de 

Frequência Diária e Resumo Mensal de Atividades (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Situação dos docentes e discentes das 1ª séries do Grupo Escolar Professora 

Alice Paes (1970) 

 

Nome das Professoras 
Matrículas Início do 

Ano 

Matrículas Final 

do Ano 
Total de 

Alunos 

com média Número de Classes Novatos Repetentes 
Total de alunos 

frequentes 

Magda Kehdi 40  33 22 

2. Evellin Andraus 37  35 22 

3. Olcedina Borges das Neves 37  33 32 

4. Maura Alves de Freitas 25  26 18 

5.Giselda Teodoro Andrade 26 12 40 34 

6.  Eleusa Andrade Pereira 38  36 26 

7. Elza Maria Modesto  38 34 33 

8. Sebastiana Silveira Pinto  43 43 38 

9. Maria Aparecida Alvim de Souza  30 22 09 

Total 326 123 302 

  

Observa-se que nas primeiras séries no início do ano havia 326 matrículas; no 

fim esse número caiu para 302, tendo saído, portanto 24 alunos. Portanto, desses 302, 
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234 alcançaram média. Nas classes 7, 8 e 9; todos os alunos eram reprovados (classes 

homogêneas). Verifica-se que a professora Maria Aparecida reprovou quase 59% da 

turma e nessa sala todos já haviam sido reprovados.  Ou seja, como era uma turma 

formada por repetentes, mais um ano letivo havia sido perdido para esses alunos, 

certamente a repetição na primeira série estimularia os alunos a evadirem da escola, sem 

a devida conclusão do ensino primário.  

Em contrapartida, na classe da professora Sebastiana, todos os 43 alunos eram 

repetentes, era a sala onde havia o maior número de estudantes e os 43 estudantes foram 

aprovados. Afinal, o que diferenciava o trabalho de uma professora para outra? O 

número de alunos não é, nesse caso, justificativa para a alta reprovação e evasão na 

outra turma. Constata-se também que nenhum aluno dessa classe abandonou a escola no 

decorrer do ano letivo. 

O mecanismo de homogeneizar as turmas partiu da concepção de que todos 

aprendiam da mesma forma, tese endossada pelos testes de inteligência aplicados na 

instituição escolar. Em sentido mais amplo, a educação nesse período histórico era 

experimental, os estudos centrados na criança possuíam cunho biológico e, 

posteriormente, a psicologia inseriu-se no campo educacional, legitimando-o este como 

campo científico, pesquisando como ocorria o processo de desenvolvimento da criança.  

 

A biologia, ao homogeneizar o humano por meio da natureza, generaliza e 

exporta para diferentes campos do conhecimento um modelo-padrão de 

homem, o que simplifica as complexidades e diversidades humanas e sociais. 

A atenção central volta-se para o padrão de desenvolvimento e não para as 

diferenças. Estas, quando olhadas, encontram-se subordinadas ao padrão 

(ANDREOZZI, 2005, p. 89). 

 

As salas eram organizadas por níveis de aprendizagem que eram mensurados 

pelos exames de inteligência realizados na escola. O professor racionalizava o 

planejamento de ensino, transmitindo as matérias de forma neutra e técnica para que a 

aprendizagem a todos fosse efetivada. Essas técnicas de ensino referem-se 

 

a todo um conjunto de princípios tendentes a rever a forma tradicional de 

ensino. Inicialmente esses princípios derivam da compreensão de 

necessidades da infância, inspirados em conclusão de estudos da biologia e 

da psicologia. Mas alargam-se depois, relacionando-se com outros muito 
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numerosos, relativos a funções de escola em face de novas exigências, 

derivadas de mudança na vida social (LOURENÇO FILHO, 1978, p. 17).  

 

O indivíduo, enquanto um organismo vivo, deveria se integrar, para que pudesse se 

adaptar ao corpo social (sociedade), cumprindo nele sua função, para que os grupos 

sociais pudessem viver de maneira harmônica, cada qual desempenhando seu papel. 

Esse ideal também era apregoado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

4024/61, Art. 25: “O ensino primário tem por fim o desenvolvimento do raciocínio e 

das atividades de expressão da criança, e a sua integração no meio físico e social”.  

 

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as quais ainda não 

se encontra amadurecida para a vida social. Ela tem por objetivo suscitar e 

desenvolver na criança um certo número de condições físicas, intelectuais e 

morais que dela reclamam, seja a sociedade política no seu conjunto, seja o 

meio social a que ela se destina particularmente (DURKHEIM, 1984, p.17). 

 

Essa ideia biológica e social mascarava as diferenças sociais, as ideologias 

apregoadas pelo Estado e desconsiderava a ideia de ascensão social, pois cada grupo já 

tinha uma função predeterminada no meio social.  

 

Reunir todos os dados relativos aos alunos fazia parte de um mecanismo de 

controle que buscava assegurar a racionalidade e cientificidade das 

observações realizadas. Afinal, a classificação seria feita não a partir das 

impressões pessoais subjetivas e sujeitas a incorreções, mas com base em 

dados objetivos e verificáveis que criavam a necessária aparência de 

objetividade. (SOUZA, 2006, p.524-525). 

 

Essas medidas estavam relacionadas com as teorias eugenistas  e biológicas em 

vigor na época, havia a forte crença de que o meio social e a predisposição genética 

determinava o caráter, a postura, a inteligência, e o comportamento de cada aluno em 

sala de aula. Os comportamentos dos alunos eram explicados pelo meio social, pelo 

quoeficiente de inteligência e por questões biológicas, dados quantificáveis que 

respaldavam o rigor e neutralidade atribuída ao ensino.  

Conforme estabelece o Decreto Lei nº 8.529, de 2 de janeiro de 1946, artigo 1º, o 

Ensino Primário teria as seguintes finalidades: 

 



 

1066 

 

proporcionar a iniciação cultural que a todos conduza ao conhecimento da 

vida nacional, e ao exercício das virtudes morais e cívicas que mantenham e 

engrandeçam, dentro de elevado espírito de fraternidade humana; 

oferecer de modo especial, às crianças de sete a doze anos, as condições de 

equilibrada formação de  desenvolvimento da personalidade; 

elevar o nível dos conhecimentos úteis à vida na família, a defesa da saúde e 

à iniciação no trabalho (BRASIL, 1946, p. 113). 

 

A fim de cumprir a função precípua de formar o cidadão civilizado, introjetar os valores 

morais do civismo e da obediência à religião, à Nação e à família, organizou-se o 

currículo escolar para  

 

formar o caráter mediante a aprendizagem da disciplina social, obediência, 

asseio, ordem, pontualidade, amor ao trabalho, honestidade, respeito às 

autoridades, virtudes morais_ valores cívicos e patrióticos, necessários à 

formação do espírito de nacionalidade (SOUZA, 2007, p. 2-3). 

 

O conceito de civilização era transmitido de acordo com cada país, ou seja, era a 

interpretação do ser ou não civilizado, na perspectiva de cada sociedade. A 

escolarização, por sua vez, situa-se nesse processo civilizatório. “[...] Estado e a 

universalização da instrução ampliou para toda a população os modelos de auto coerção, 

o domínio das emoções, os sensos de vergonha e pudor, disseminando outra 

configuração de sociedade, ao inventar a educação escolarizada, como categoria de 

atividade social”. (VEIGA, 2002, p. 98). 

O sentimento de vergonha, sanção, coerção é transmitida na esfera microssocial 

(estabelecimento de ensino) aos alunos, a fim de que tivessem ciência das regras 

instauradas na sociedade.  

A sociedade não era separada apenas pelas classes sociais, mas havia uma 

estrutura social que pontuava o que era decente ou não para os gêneros, “correr atrás de 

um menino, na hora do recreio”, numa sociedade onde os papéis sociais de homem e 

mulher eram previamente definidos, não era admissível. 

 

O currículo oculto ensina, ainda através de rituais, regras, regulamentos, 

normas. Aprende-se também através das diversas divisões, categorizações 

explícitas ou implícitas própria da experiência escolar: entre os mais capazes 

e menos capazes, entre meninos e meninas, entre um currículo acadêmico e 

um currículo profissional (SILVA, 2004, p. 79).  
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O tratamento revestido pela disciplina severa, autoritarismo, ausência de 

diálogo, marcava o perfil educacional do grupo escolar professora Alice Paes. Em 

alguns casos, os pais fomentavam a ação severa da escola, e agiam com a mesma 

severidade em casa. 

 “Em particular as crianças das classes operárias aprendem as atitudes próprias 

ao seu papel de subordinação, enquanto as crianças das classes proprietárias aprendem 

os traços sociais apropriados ao seu papel de dominação” (SILVA, 2004, p. 79). 

O objetivo social da instituição primária pesquisada, para o aluno indisciplinado, 

seria prioritariamente transmitir a disciplina, valores morais, religiosos e cívicos, para 

depois introduzir o conteúdo sistemático: ler, escrever e contar. 

Não havia nenhum objetivo nessa escola direcionado ao aluno que tinha 

dificuldade em aprender a ler ou escrever, visto que não foi encontrada nenhuma 

discussão sobre quais seriam os métodos de ensino adequados para esses alunos, pois 

partia-se do pressuposto que, com a cientificidade e neutralidade do ensino, os métodos 

de ensino deveria ser comum a todos, sendo este ideal perseguido pela escola Alice 

Paes.  

Apenas os estudantes que se destacavam eram fonte de inspiração para que os 

professores prosseguissem com os métodos de ensino propostos em manuais e nas 

reuniões técnicas pedagógicas. Os bons alunos eram destaque no meio escolar, para que 

outros estudantes pudessem “copiar” o modelo ideal de aluno na escola professora Alice 

Paes. 

 

Considerações Finais 

O ensino da elite, finalmente chegava à periferia, a construção de um grupo 

escolar nesse contexto, era a via fecunda e honesta que os destituídos de capital 

econômico, necessitavam para que seus filhos tivessem a ascensão social tão almejada 

pela família. 

Ao longo da exposição desse capítulo identificou-se que o objetivo social da 

escola era formar o sujeito cívico, disposto e apto a servir a religião, à pátria e o 

trabalho. Eis o motivo pelo qual a Igreja Católica participava da vida escolar da escola 

primária professora Alice Paes e, embora o Estado “pregasse” a laicidade do ensino, as 
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ideias educacionais estabelecidas eram coerentes com o ideal de homem proclamado 

pela religião católica. 

Para cumprir tal objetivo a escola lançou mão de práticas escolares que visavam 

a memorização, passeios em indústrias, empresas de grande porte, para que os alunos 

iniciassem o processo de familiarização em relação ao funcionamento de uma indústria, 

possivelmente posto de trabalho para muitos alunos que naquela escola estudaram; 

festividades civis e religiosas,  visando a valorização e amor incondicional a Pátria, e a 

religião católica. 

  As classes no grupo escolar professora Alice Paes eram distribuídas de modo a 

contemplar que os melhores discentes se concentrassem numa sala, e os piores fossem 

distribuídos em outras salas, preferencialmente que concentrassem todos os repetentes 

numa única turma. A escola, ao padronizar as salas por níveis de aprendizagem, ignorou 

o aspecto subjetivo do estudante.  

Ainda que o objetivo (ideal) da escola fosse a neutralidade do ensino, o grupo 

escolar Professora Alice Paes não conseguiu transmitir a mesma noção de civilidade, 

respeito, disciplina a todos os alunos, pois cada um apresentava uma identidade singular 

e sendo assim, para cada estudante haveria um tipo de ensino a ser viabilizado.  
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Resumo  
Este artigo tem por objetivo destacar a potencialidade da utilização de obras literárias 

como alternativas ao ensino e formação cidadã dos estudantes. Para tanto, toma como 

objeto de reflexão e análise as características da obra literária “Pinóquio”, escrita por 

Carlo Collodi, buscando enfatizar lições formativas que podem/devem ser exploradas 

nas relações ensino aprendizagem, destacando suas contribuições para a formação 

crítico-cidadã dos jovens estudantes. Partindo do pressuposto de que a literatura pode 

permitir ao aluno desenvolver o seu senso crítico e aprender a entender o mundo através 

do prazer estético, empreendemos a análise literária aqui relatada que nos permitiu 

concluir que uma obra literária é um texto criado com a finalidade de comunicar com o 

leitor. Normalmente, as obras literárias contam uma história. Assim, uma obra literária 

recorta o real, e permite ao leitor desenvolver interpretações acerca de um determinado 

saber sobre o mundo por meio de ficção e fantasia, de forma lúdica e prazerosa. 

 

Palavras-chave: formação cidadã; ensino-aprendizagem; literatura. 

 

Introdução 

No intuito de destacar as possíveis potencialidades de utilização de obras 

literárias, como recursos metodológicos alternativos na formação cidadã dos estudantes, 

empreendemos a análise da obra “Pinóquio”, enfatizando trechos e passagens potentes e 

passíveis de serem explorados pelos professores. Para tanto, ao elegermos, como nosso 

universo de pesquisa, a obra literária Pinóquio, que é um clássico da literatura infantil, 

com diversas versões e adaptações, tendo inclusive versões em filme de grandes e 

prestigiadas produtoras, como a Disney. 

mailto:jullizze.maia@hotmail.com
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Muitas adaptações possuem uma linguagem pobre e infantilizada, o que gera 

prejuízo ao enredo original. Assim, optamos por buscar uma tradução integral. Portanto, 

elegemos a obra original, escrita por Carlo Collodi e publicada pela Hemmus editora 

Ltda, com tradução de Edith Negraes e ilustração de Estúdio Behar. O livro está 

dividido em trinta e seis capítulos, com duzentos e vinte e duas páginas.  

Em síntese, o livro narra a história de um carpinteiro, Mestre Cereja, que ao 

pegar um pedaço de madeira para confeccionar uma perna de mesa é surpreendido por 

uma voz que vem da madeira. Mestre Gepeto chega até a residência do Mestre Cereja e 

pede um pedaço de madeira para poder construir um boneco, o qual daria ao nome de 

Pinóquio, então Mestre Cereja dá para Gepeto o pedaço de madeira falante. 

Ao confeccionar o boneco, Gepeto percebe que este possui vida e assim que 

Gepeto conclui a confecção de suas pernas, o boneco sai correndo, forçando seu criador 

a persegui-lo. Contudo, Pinóquio faz um escândalo e Gepeto é preso. Pinóquio volta 

sozinho para casa e após sentir fome sai para rua para poder pedir comida, mas não 

consegue nada, volta para casa triste e com frio, acende a lareira e acaba deixando suas 

pernas pegarem fogo.  

Gepeto volta para casa e conserta o boneco e, visando com que Pinóquio se torne 

um bom menino, o matricula na escola. Contudo, no primeiro dia de aula Pinóquio foge 

para ir a um teatro de marionetes, onde acaba vendendo sua cartilha e passa por poucas 

e boas. O nariz de Pinóquio cresce sempre que ele conta alguma mentira. 

O grande sonho do boneco era se tornar um menino de verdade, e, de acordo 

com a fada que conhece no decorrer da história, isto somente seria possível se ele se 

tornasse um boneco bom, o que, embora ele tentasse, sempre acabava sendo ingênuo, 

egoísta, manipulável, não conseguindo ser um bom boneco. 

Na sua última traquinagem, Gepeto e Pinóquio quase morrem afogados no mar, 

mas o boneco salva seu pai da morte, e com isso, sonha com a fada o elogiando. Logo 

em seguida ele acorda transformado em um menino, vivendo em uma casa linda e 

cuidando do seu pai. 
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Explorando as potencialidades formativas... 

Conforme explicitado na síntese acima, a história de Pinóquio narra o fato de um 

boneco de madeira que é teimoso e preguiçoso conseguir se tornar um menino de 

verdade. Para tanto, é necessário que se torne honesto, obediente e agradecido. 

O livro começa contando a origem do pedaço de madeira que seria transformado 

pelo Mestre Gepeto em um boneco, chamado Pinóquio. Logo após ser construído, 

Pinóquio mostra sinais de teimosia e desrespeito, o que faz com que seu pai seja preso e 

o boneco volte para casa sozinho. 

O menino de madeira conhece, então, o Grilo Falante. Neste trecho da leitura 

podemos associar o grilo com a consciência, que costuma incomodar e busca nos trazer 

para realidade. Contudo, no conto, o boneco não dá ouvidos para o grilo, que o 

aconselha a ser obediente e não sair de casa sem motivos, o esmagando com o martelo, 

dando a entender que esmagou assim o “peso da sua consciência”. 

Porém, no capítulo seguinte, o boneco de madeira percebe que o Grilo, ou 

melhor, sua consciência, tinha razão ao lhe aconselhar, uma vez que, por estar sozinho, 

Pinóquio sente fome e não consegue achar nada para se alimentar. Ele até tenta pedir na 

rua, mas sua tentativa é em vão, não sobrando outra alternativa a não ser dormir com 

fome e frio, colocando seus pés sob a lareira, o que faz com que o fogo queime seus pés. 

Após libertar-se da prisão, Gepeto chega em casa pedindo para que Pinóquio 

abra a porta. Porém, o boneco não consegue, pois, seus pés estão queimados. Ao entrar 

na casa Gepeto percebe que Pinóquio estava sem os pés e com muita fome. 

Demonstrando ter bom coração e de boa vontade, Gepeto dá ao boneco as peras, que 

seriam seu almoço, para que ele se alimente e mate a terrível fome que lhe assombrara 

durante a noite.  

Pinóquio demonstra ter um paladar cheio de caprichos quando se recusa a comer 

as peras, a menos que estejam descascadas, mas o pai logo o repreende dizendo que 

devemos nos acostumar, desde crianças, a gostar e a comer de tudo, porque nunca se 

sabe hoje o que pode acontecer amanhã:  

Contudo, o ingrato boneco persiste em não querer comer as cascas das peras. 

Mas a fome persiste e Pinóquio acaba comendo não só as cascas como também os 
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bagaços das peras. Neste momento da história fica claro que Gepeto queria lhe ensinar 

uma lição: “a fome não tem paladares e nem manjares”. 

Ao prosseguir a leitura, temos que Pinóquio busca mudar suas atitudes e a se 

tornar um boneco bom. Assim, embora inicialmente tenha relutado em ir para escola, 

resolve obedecer ao pai e decide ir. Entretanto, se encontra diante de uma situação 

difícil, entre escolher assistir a um espetáculo de marionetes ou ir para escola. Embora 

tenha cogitado a ideia de ir para escola, o boneco opta em assistir o teatro das 

marionetes. 

No entanto, para entrar no teatro era necessário que ele conseguisse quatro 

moedas. Então Pinóquio resolve vender a cartilha que com tanto sacrifício Gepeto tinha 

lhe dado. Sem pensar no pobre Gepeto, que tinha vendido seu único casaco para lhe 

conceder aquela cartilha, não valorizando a bondade e o gesto de Gepeto.  

Na sequência, Pinóquio passa por uma situação que o fez refletir que realmente 

aquela não foi uma boa escolha, que deveria ter ido à escola, como tinha prometido a 

seu pai, quando a personagem Come-fogo, dono do teatro das marionetes, quase queima 

Pinóquio para terminar de assar seu carneiro. Contudo, este fica sensibilizado com a 

história do boneco de madeira e desiste de queimá-lo, mas, em contrapartida, fala que 

irá queimar o Arlequim, a marionete amiga do Pinóquio. 

Neste momento, Pinóquio demonstra sua sensibilidade e bom coração e implora 

para o Come-Fogo que liberte seu amigo, que se for preciso ele é quem deve morrer. 

Com essa atitude de Pinóquio, Come-Fogo se sensibiliza novamente e decide libertar o 

boneco. E, mais, da para ele cinco moedas para que o Pinóquio leve para seu pai. 

No decorrer do caminho de volta para casa, Pinóquio se depara com a raposa e o 

gato que se aproveitam e roubam as únicas moedas de ouro que possuía. Podemos dizer 

que essas duas personagens tiveram uma importante passagem na história, pois 

representam a astúcia, a independência e a inteligência. Devemos aprender em nosso 

processo de crescimento como nos relacionar com oportunistas e desenvolver, em nós, 

uma astúcia a fim de nos auxiliar a não sermos uma presa fácil. 

Na persistência por concretizar o seu plano de roubar as moedas de Pinóquio, a 

raposa e o gato resolvem fazer uma parada na hospedaria do Caranguejo Vermelho. 

Após a ceia a raposa pediu para o dono da hospedaria que os acordassem á meia-noite 
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para que então fossem ao campo dos milagres, onde Pinóquio enterraria suas cinco 

moedas e elas se transformariam em milhares. O dono acordou Pinóquio no horário 

informado, porém foi avisado que seus “amigos” já tinham partido e que lhe esperaria 

no campo dos milagres. No caminho, à meia-noite, a alma do Grilo Falante, que foi 

mencionado como se fosse a consciência, apareceu para aconselhar Pinóquio, pois ainda 

havia tempo de voltar e não cair no plano das pessoas desconhecidas que lhe 

prometeram ficar rico do dia para a noite. Porém, Pinóquio persistiu no caminho e 

resmunga afirmando que os meninos são infelizes, porque todo mundo chama a atenção, 

todo mundo repreende, todos dão conselhos. 

No percurso, conforme foi alertado pelo Grilo Falante, Pinóquio é surpreendido 

pelos assassinos, que identificamos como a raposa e o gato. Assim, tudo não passara de 

uma armadilha, mas Pinóquio não os reconhece por conta de toda a sua inocência e 

ingenuidade.  

Para tentar pegar as moedas que Pinóquio prendera na boca, resolvem enforca-lo 

em uma árvore. Porém, as horas passam e o boneco continua vivo, com a boca fechada 

e esperneava mais do que nunca. Eles então desistem e dizem que vão voltar na manhã 

seguinte.  

Então, Pinóquio conhece a bela jovem dos cabelos azuis, que quando o viu preso 

a um galho de um carvalho grande resolve o ajudar, ordenando que o falcão desfizesse o 

nó e, ainda, que o cão o levasse até a casa onde a jovem se encontrava.   

Logo, após ser salvo, Pinóquio diz que não tomará “a água amarga”, se referindo 

ao remédio que a fada tentava dar a ele para que se curasse da doença que havia 

adquirido. Como recompensa a fada lhe daria um torrão de açúcar se tomasse o 

remédio. Ele então come o torrão, mas nada de tomar o remédio. Surgiram então, os 

coelhos da morte que o levaria embora, porque ele não quis tomar o remédio para curar 

a doença. Assim ao se deparar com os coelhos, Pinóquio toma em um gole só o 

medicamento. Neste momento, o autor do livro passa uma lição valiosa para seus 

leitores, que, mesmo que seja ruim, é necessário tomar os remédios em caso de doença 

para evitar assim o desenvolvimento da doença e, consequentemente, a morte. 

Após ser curado, Pinóquio conta a história de tudo o que lhe aconteceu até o 

devido momento. E, então, conta uma mentira. Essa mentira faz que seu nariz cresça, ou 
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seja, nenhuma mentira de Pinóquio passaria despercebida. Ele mentiu tanto para a fada, 

que ele nem podia se movimentar dentro do quarto. A fada rindo deixou que chorasse 

uma boa hora para que aprendesse a lição e quão feio era o hábito da mentira. Alguns 

pica-paus foram até o quarto e aos poucos o nariz de Pinóquio foi diminuindo. Pinóquio 

a todo o momento pensava no seu pai e sabendo que a fada o convocou para que eles se 

encontrassem ficou empolgado pedindo para que pudesse encontrá-lo no meio do 

caminho. 

Contudo, mal entrou no bosque, encontra a raposa e o gato, que por 

coincidência, estava sem uma pata como ocorrera a um dos assassinos de Pinóquio, no 

episódio do seu enforcamento relatado anteriormente.  Isso deixa subtendido para os 

leitores que havia sido a raposa e o coelho os responsáveis pelo enforcamento de 

Pinóquio dias atrás. 

A raposa e o gato convencem novamente Pinóquio de desviar seu caminho e ir 

plantar as moedas no Campo dos Milagres. Contudo, o boneco é roubado pela raposa e 

o gato após enterrar as quatro moedas. Os animais raposa e gato são utilizados para 

representar figuras de personagens espertos de extrema malandragem e inteligência. São 

animais hábeis e sorrateiros na realidade que não se prendem a muitas convenções. 

Enquanto Pinóquio se desespera ao procurar suas moedas ou a arvorezinha, um 

papagaio zomba de sua tolice. Papagaio tem facilidades em aprender e reproduzir sons. 

O autor usa esta figura para ensinar que para ganhar, ainda que poucos centavos, 

precisamos trabalhar, seja com suor do nosso rosto ou com nossa inteligência. Porém, 

Pinóquio ainda não compreende essa lição. Então foi a cidade procurar por justiça onde 

o juiz, um gorila, ao invés de punir a raposa e o gato, prende Pinóquio por ter sido tolo, 

retratando um sistema vigente na “cidade dos pega-trouxas” que protege os bandidos e 

pune as vítimas por terem sido tolas. Em outras palavras, o mundo não tolera os 

ingênuos. E para sair da prisão Pinóquio se auto declara malandro.  

Ao sair da prisão Pinóquio vai a procura da fada de cabelo azul. No caminho 

reconhece que coisas ruins aconteceram por ele ter sido teimoso e cabeçudo. Neste 

trecho se observa a opinião do autor ao narrar a desobediência das crianças e das coisas 

ruins que acontecem quando não se ouve conselhos bons. Enquanto prosseguia na sua 

caminhada, Pinóquio avista um vinhedo e decide parar para colher uvas, mas cai em 
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uma armadilha e fica preso. Neste momento um vaga-lume se aproxima e ensina ao 

boneco que não se deve pegar o que não é seu. Por essa desobediência se colocou na 

armadilha. O camponês dono do vinhedo prende Pinóquio no lugar de seu cão de 

guarda, o Melampo, que havia falecido e tinha a função de vigiar suas galinhas. 

Então o boneco descobre os ladrões de galinha e, também, que o cão falecido era 

corrupto, pois também comia as galinhas. Mas ele não acusa o cão! O autor expõe esta 

situação para ensinar que não se deve denegrir os mortos, não há ganho algum em fazer 

isso “deixar os mortos em paz”. 

Ao conseguir voltar para casa da fada de cabelo azul, Pinóquio não encontra a 

casinha branca, mas uma lápide que dizia que a fada morreu de tristeza e abandono. O 

leitor tem aqui o aprendizado relacionado à perda de alguém próximo.  Pinóquio 

permanece triste e desesperado com o ocorrido. Então o boneco decide ir atrás de 

Gepeto seu pai. Montado no dorso de um pombo (pombos são animais relacionados a 

paz, a esperança, a bondade, inclusive para os cristãos, por ter sua imagem utilizada 

para representar o Espirito Santo). Durante a viagem fazem uma parada num pombal 

para descansar e comer, onde a única refeição disponível são ervilhas. Momento em que 

Pinóquio entende que quando se está com fome até ervilhas se tornam saborosas.  

Pinóquio chega à praia e avista seu pai num barquinho e pula no mar. Então foi 

levado pela correnteza até a Ilha das Abelhas Trabalhadoras, onde tem o vilarejo onde 

todos trabalham. Estava com fome, mas não queria trabalhar e se lembrou do que seu 

pai lhe ensinara sobre pedir esmola. Neste trecho observamos mais uma lição do autor, 

ao narrar a lição de Gepeto à Pinóquio, qual seja, que se deve trabalhar para buscar seu 

sustento. Todavia se tiver que esmolar que haja justificativa para tal condição. Há 

pessoas que não podem se sustentar, que se deve ter compaixão desses. Mas Pinóquio 

para não se lembrar da lição do pai sobre o assunto e foi esmolar. E quando lhe 

ofereciam trabalho se sentia ofendido.  

Pinóquio continua pedindo esmola e encontra uma bela moça, que propõe que o 

boneco a ajude a carregar um dos potes de água em troca de comida. Neste momento a 

moça se revela como sendo a fada que Pinóquio sentia tanto amor. E ele, depois de 

tantos acontecimentos, prometeu ser um menino bom e estudioso, pois estava cansado 
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de ser um boneco e queria ser um menino de verdade. A fada prometeu-lhe que se ele 

fosse um bom menino, estudioso e obediente o transformaria em um homem.  

A partir desse momento, Pinóquio mesmo que descontente com a ideia disse que 

iria frequentar a escola, mas, que não iria arrumar um ofício. A fada logo afirma que é 

bom que se saiba que o homem, nascido rico ou pobre, é obrigado, neste mundo, a fazer 

qualquer coisa, a ocupar-se, a trabalhar. 

Desta forma, Pinóquio aceita todas as condições e disse que irá trabalhar e 

estudar para que assim possa se tornar um menino de verdade. Importantes lições que 

lhe faltavam para se tornar um humano e com a consciência de que nada se consegue 

sem esforço. Cumprindo o que prometera para fada, o boneco vai para a escola.  

Após esses acontecimentos Pinóquio contraiu várias amizades, mas sempre fora 

alertado pelo professor e pela mãe, que tais amizades poderiam prejudicar seus estudos 

e até mesmo atrairiam algumas desgraças. A fada sempre passa um exemplo de boa 

mãe, sempre deixando que Pinóquio erre para que contribua para o seu próprio 

crescimento, mas sempre ajudando dando sábios conselhos. 

Vemos em Pinóquio características comuns a um garoto, que está começando a 

conviver em sociedade, e que quer pertencer a um grupo, no caso, fazer parte do grupo 

de garotos da escola, tendo em Pinóquio uma necessidade de aceitação, que em vários 

momentos se deixa influenciar pelos outros, mesmo sabendo que aquela atitude é 

errada. 

Pinóquio não ouve os conselhos e resolve ir com os amigos à praia para ver o 

tubarão, o qual ele achava que teria engolido seu pai Gepeto, perdendo um dia de aula. 

O motivo pelo qual os amigos queriam que ele não fosse a escola era que Pinóquio era 

visto como um menino muito estudioso, enquanto os outros eram vistos como vadios. 

Queriam, assim, que o professor o visse como os outros. Por conta da sua ingenuidade e 

falta de juízo, o boneco não sabia do medo e da desgraça que iria lhe acontecer. 

Esse passeio à praia acabou em uma grande confusão: uma briga entre todos os 

meninos. Um dos meninos, mirando em Pinóquio, arremessou um livro que acertara na 

cabeça de um de seus companheiros, todos correram e sobrou para Pinóquio e por conta 

da sua consciência permanecer no local, pois ele não conseguiria encarar a mãe após o 

ocorrido.  
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Pinóquio foi levado pelos guardas, mas em um momento oportuno disparou a 

correr e começou a ser perseguido por um cão. Porém, depois de um gesto de bondade, 

salvando-o de um afogamento, o cão o deixou ir. Entretanto, Pinóquio quase foi frito 

por um pescador que o confundira com um peixe. Mas como ele tinha salvado o cão, 

dessa vez o cão foi quem o salvou.  

Assim que foi salvo Pinóquio logo foi se informar sobre o colega que tinha sido 

atingido na cabeça com o livro de aritmética. O mesmo passava bem, porém havia 

rumores de que Pinóquio que o tinha atingido e naquele momento contou uma mentira, 

mas assim que seu nariz cresceu, desmentiu. 

Pinóquio foi para a casa, mas no caminho já tinha a consciência de havia feito 

mais uma travessura e, portanto, que a boa fada teria que perdoá-lo. 

Chegando em casa, Pinóquio bateu a porta mas somente após muito tempo 

aparece uma lesma na janela que conta para o boneco que a fada esta dormindo. 

Pinóquio pede para a lesma abrir a porta e pede para que ela abra rápido, pois está com 

frio. A lesma informa que sua espécie  nunca tem pressa e somente depois de muito 

esperar, Pinóquio, já sem paciência, bate muito forte a aldrava que era de ferro, que se 

transforma em uma enguia e escorre pelas mãos do boneco. 

Ao chutar a porta, o boneco fica com seu pé preso e foi obrigado a passar a noite 

com um pé no chão e outro no alto. Essa é uma lição valiosa que o Autor quer passar 

para os leitores, a de que devemos ter paciência e cada um tem seu ritmo, que é 

necessário respeitá-lo, para não haver consequências mais graves. 

A lesma aparece no dia seguinte e traz comida para Pinóquio que se emociona 

com a atitude, e desmaia. Quando acorda está deitado no sofá e a fada está sentada ao 

seu lado e o perdoa novamente, demonstrando seu grande amor e paixão pelo boneco. 

Em sinal de gratidão o boneco se comporta bem até o final do ano e como recompensa 

ele será transformado em menino pela fada. Para o grande dia, a fada pede para 

Pinóquio convidar todos seus amigos. 

Com toda a sua empolgação sabendo que iria virar um menino de verdade 

resolve ir convidar pessoalmente todos os seus amigos, mas a fada disse que teria que 

voltar antes do anoitecer e Pinóquio promete que voltaria dentro de uma hora, mas a 
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fada a adverte para ter cuidado, pois os meninos estão sempre prontos a fazer 

promessas, que quase sempre não cumprem. 

Entre todos os amigos, tinha um que lhe era predileto e muito querido, Pavio-de-

Vela. Mas, Pavio não se encontrava em casa e Pinóquio foi procurá-lo e o encontrou 

escondido à estrada da casa de uns dos camponeses. Mesmo sendo um garoto 

preguiçoso, gostava muito dele. Então Pavio-de-Vela o seduz para ir para a terra dos 

brinquedos. Lá ninguém iria mais estudar ou trabalhar, havia apenas diversões e 

brincadeiras de manhã à noite.  

Então, finalmente chega o carro que o levaria para a Terra dos Brinquedos, que 

era puxado por doze pares de burrinhos. Após relutar Pinóquio acaba cedendo e indo 

com o amigo, sem se preocupar com a fada. Após cinco meses de brincadeira, Pinóquio 

percebe algo anormal em sua aparência. Ele e seu amigo Pavio se transformaram em 

burros e foram vendidos. Pinóquio foi comprado por um dono de circo e Pavio foi 

comprado por um camponês, cujo burrinho tinha falecido um dia atrás.  

Pinóquio depois que se transformou em um burrico, desde o primeiro dia, teve 

uma vida duríssima. Comeu feno, ficou manco e foi vendido novamente para um 

comprador que queria apenas sua pele para fazer um tambor. Pinóquio foi lançado ao 

mar e os peixes comeram toda a sua pele e carne deixando apenas o boneco de 

marionetes, assim como era antes.  

O boneco deu um grande salto na água nadando bem para longe. Mas acabou 

sendo abocanhado pelo grande tubarão. Por mais surpreendente, ele conseguiu 

reencontrar seu pai dentro do estômago do tubarão, que ele achava que tinha sido 

engolido dias atrás. Pinóquio demonstrou ter muita coragem para salva-los. O atum que 

Pinóquio tinha encontrado dentro do tubarão, conseguiu fugir com suas dicas e em 

forma de agradecimento, ele os levou até a praia.  

Ao chegar à praia procuraram uma casa para se alimentarem, mas não 

conseguiram e Pinóquio teve que trabalhar para alimentar o pai. E assim fez todos os 

dias para que seu pai não adoecesse. No lugar onde trabalhava tinha um burrinho 

totalmente esgotado pela fome e pelo trabalho excessivo e logo o reconheceu, era o 

Pavio-de-Vela, que veio a falecer devido o cansaço e a fome. 
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 Além de trabalhar na roda d’água, Pinóquio também fazia cestos e balaios de 

vime para pagar as despesas diárias.  

Pinóquio encontra com a lesma que trabalhava na casa da fada madrinha e é 

informado que a fada estava no hospital. Sentindo-se sensibilizado o boneco resolve 

usar o dinheiro que usaria para comprar roupas novas para ajudar a fada, agindo de bom 

coração. 

A partir daquele dia Pinóquio iria trabalhar mais para cuidar do seu pai e da sua 

mãe. Agindo de tal modo, de bom coração e aprendendo a lição de que nada se 

consegue sem esforço e que dinheiro não vem fácil e a falta de estudos nos transforma 

em burros, Pinóquio finalmente é transformado em um menino de verdade e seu pai 

voltara a ser como era antes. Tomou como lição que não devemos privilegiar apenas um 

prazer e esforço, para que não nos atrofiemos em nosso desenvolvimento. Perdeu a 

ingenuidade e desenvolveu sua responsabilidade, perdendo a forma de marionete e 

ganhando de uma vez por todas a vida como humano. 

Podemos relacionar a transformação de marionete em homem como sendo o fato 

de que marionetes são manipuláveis, fazem o que queremos. Somente quando Pinóquio 

perde a sua inocência e percebe que tem que ser responsável pelos próprios atos é que o 

boneco se torna um homem de verdade. 

Ademais, percebemos também, que as atitudes de Pinóquio ao longo da história 

podem ser relacionadas aos sete pecados capitais do cristianismo: 

Avareza: apego ao dinheiro de forma exagerada, desejo de adquirir bens 

materiais e de acumular riquezas, como vemos em vários momentos Pinóquio querendo 

uma vida mais abastada, mas sem querer trabalhar para isso. 

Luxuria: apego e valorização extrema aos prazeres carnais, à sensualidade e 

sexualidade; desrespeito aos costumes; lascívia como vemos quando Pinóquio decide ir 

para Ilha dos Brinquedos, pois lá não há escolas, ou precisa ser obediente. 

Soberba: manifestação de orgulho e arrogância quando se auto elogia, para um 

senhor na estrada, se dizendo estudioso e obediente. 

Gula: comer somente por prazer, em quantidade superior àquela necessária para 

o corpo humano, Pinóquio sempre pedindo comida, como verificamos em várias partes, 

como quando ele está na rua pedindo um pouco de comida. 
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Preguiça: negligência ou falta de vontade para o trabalho ou atividades 

importantes como podemos ver que Pinóquio sempre quer escapar das suas 

responsabilidades e tarefas como a de ir à escola. 

Ira: raiva contra alguém, vontade de vingança como demonstrada na falta de 

paciência quando não consegue esperar que a Lesma lhe abra a porta da cada da Fada, e 

novamente faz uma escolha errada ao chutar aporta com toda a sua força furando a porta 

com a ponta do pé. 

Vaidade: preocupação excessiva com o aspecto físico para conquistar a 

admiração dos outros com a frequente preocupação com o que as pessoas vão pensar 

dele e de suas atitudes, medo e vergonha de decepcionar aqueles que gostam e 

acreditam nele. 

 

A guisa de conclusão 

Temos que tudo que é produzido pelo homem pode receber o nome de obra, 

podendo ser um produto intelectual ou um objeto material. Já a palavra literária alude 

àquilo que pertence a literatura, sendo o conjunto de conhecimentos que possibilitam ler 

e escrever de forma adequada uma poesia, um texto, ou um livro. 

Neste sentido, uma obra literária é um texto criado com a finalidade de se 

comunicar com o leitor. Normalmente, elas contam uma história. Assim, uma obra  é 

um recorte do real, e traz a interpretação segundo seu autor, sendo, portanto, uma 

manifestação do escritor acerca de um determinado saber sobre o mundo, por meio de 

ficção e fantasia, deixando ao leitor o papel de interpretar. 

Assim, podemos concluir que o livro analisado trata-se de uma obra literária 

prenhe de possibilidades e potencialidades formativas que vão além da visão do autor, 

acerca de mundo, mentiras, inocência entre outros de forma lúdica e fantasiosa. 
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Resumo:  

O presente artigo é um recorte de uma pesquisa de doutorado intitulada A criança e a 

apropriação da cultura escrita: uma possibilidade dialógica de ensino, cujo objetivo 

era o de refletir sobre o processo de ensino e de aprendizagem da linguagem no 

contexto alfabetizador tendo como suporte o estudo de alguns gêneros textuais. O 

processo de pesquisa de intervenção foi desenvolvido com uma turma de crianças do 1º 

ano do Ensino Fundamental, em uma escola pública, no decorrer do ano letivo de 2016. 

A pesquisa se propôs a investigar como o envolvimento das crianças com os gêneros 

textuais poderia interferir na apropriação da leitura e da escrita. Nesse espaço será 

apresentado apenas algumas das reflexões teóricas realizadas acerca de um dos eixos 

norteadores do trabalho, o qual foi denominado Leitura, considerado como um dos 

direcionadores do trabalho com os demais eixos – contexto extratextual, texto gráfico e 

palavra - e suas respectivas sequências didáticas. Com o objetivo de clarear o conceito 

de leitura e de analisar alguns aspectos que envolvem esse termo como sua 

funcionalidade, sua definição e sua distinção entre outras atividades, foram realizadas 

reflexões acerca de experiências humanas com a linguagem escrita explicitando a 

dialogicidade e a complexidade envolvidas no ato de ler. As conclusões destacam que o 

envolvimento dos sujeitos no trabalho proposto com os gêneros textuais demonstra 

auxiliar qualitativamente tanto a aprendizagem da leitura e da escrita como também o 

próprio processo de desenvolvimento da linguagem e do pensamento. O trabalho 

convida o leitor para uma reflexão sobre a relação da criança com a linguagem no seu 

processo de desenvolvimento. 

  

Palavras-chave: Leitura; Linguagem; Desenvolvimento. 

 

Introdução 

Esse artigo discute a relação entre a leitura e o desenvolvimento infantil. Dada a 

importância que tem a escola na formação de leitores já na infância e mediante a intrínseca 

relação entre a leitura e o desenvolvimento humano, considera-se necessária a reflexão sobre 

a temática da leitura assim como sua funcionalidade, sua definição e sua distinção de 

outras atividades também produzidas a partir da língua escrita. Ainda se encontram 
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presentes neste estudo algumas reflexões acerca de experiências humanas com a 

linguagem escrita explicitando a dialogicidade e a complexidade envolvidas no ato de 

ler, apresentando algumas ponderações sobre o processo de ensino e de aprendizagem 

da leitura por meio de alguns autores que auxiliaram na compreensão sobre a temática. 

A pesquisa de intervenção se amparou especialmente na teoria bakhtiniana, pelas 

contribuições que o filósofo da linguagem apresenta, na medida em que analisa o uso da 

língua em movimento, especificando as minúcias que permeiam o dialógico processo de 

interação com o outro.  

Pensando na leitura como uma ação humana que tem se transformado, no 

decorrer da história, e ao mesmo tempo é transformadora dos sujeitos e de seus 

contextos, é que surgem as reflexões aqui presentes que objetivam contribuir com a 

compreensão de alguns aspectos que envolvem o ato de ler.  

Desde a antiguidade, o homem se manifesta por meio das mais diversas 

linguagens e dentre as suas formas de manifestações, a língua escrita surge de maneira 

rudimentar se concretizando em forma de desenhos e de pinturas, antes mesmo da 

utilização da linguagem falada. São as chamadas pinturas rupestres que revelam, nas 

paredes das cavernas, os primeiros registros desse tipo de comunicação. Nesse sentido, 

observa-se que a necessidade de registrar as experiências vivenciadas, sentidas e 

pensadas sempre acompanhou o homem em sua trajetória evolutiva.  

Gradualmente o homem foi tornando seus registros gráficos mais complexos e 

pode-se afirmar que essas marcas foram se transformando nas primeiras narrativas 

humanas realizadas de diferentes formas e com o uso dos mais variados recursos.  

Nesse mesmo contexto, o instinto de sobrevivência veio acompanhando o 

homem, que para suprir as suas necessidades utilizava-se da procura de vestígios, 

fossem eles de animais, de elementos da natureza ou ainda de outros humanos. 

Procurados e encontrados em seu meio, esses vestígios, ou marcas, auxiliavam o 

homem a atingir os seus objetivos de suprimento das necessidades imediatas como por 

exemplo: a alimentação, a proteção da pele, a construção de ferramentas e moradias, 

dentre outros. A procura por recursos na natureza fez com que o homem desenvolvesse 

um processo investigativo sobre o meio a seu favor. Com isso pode-se afirmar que o 
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processo de procura, de caça ou mesmo de investigação acompanha o homem desde os 

períodos pré-históricos. 

Ao sentir a necessidade de registrar suas experiências e utilizar-se de símbolos 

para isso, o homem cria uma diferente forma de marca ou vestígio em seu contexto. A 

partir daí, entende-se que esses registros de narrativas demarcam uma mudança na 

relação, até então estabelecida entre os homens e entre ele e essas marcas. Ao se deparar 

com as marcas humanas em um suporte, seja ele qual for, estabelece-se uma relação não 

mais com um simples objeto, mas de uma forma bem especial, com ideias, pensamentos 

e sentimentos humanos. Segundo Ginzburg (1989, p.171) 

 

Uma coisa é analisar pegadas, astros, fezes (animais ou humanas), catarros, 

córneas, pulsações, campos de neve ou cinzas de cigarro; outra é analisar 

escritas, pinturas ou discursos. A distinção entre natureza (inanimada ou 

viva) e cultura é fundamental. 

 

Mediante essa observação, considera-se que esses registros humanos se diferem 

de forma significativa das demais marcas até então deixadas e encontradas pelos 

homens, definindo uma relação bem mais complexa, singular e dialógica, em que a 

subjetividade humana se faz presente tanto no ato de quem registra como no de quem 

interpreta os registros. 

Esses primeiros sinais gráficos, ainda que rudimentares, se comparados à língua 

escrita que se materializa na atualidade, já apresentavam para os possíveis leitores, a 

possibilidade de uma interpretação subjetiva feita por um leitor que os apreciasse, 

estabelecendo no encontro entre o sujeito e o texto, um diálogo. 

Numa perspectiva bakhtiniana, acredita-se que o ato da leitura se apresenta 

como uma oportunidade apresentada ao leitor de realizar uma interpretação singular e 

subjetiva numa relação dialógica, em que o conteúdo textual é expresso de forma que o 

autor se apresenta no todo da obra e ao mesmo tempo o sentido dela se torna 

eternamente inacabado. 

As possibilidades de atribuição de sentido na ação de ler se tornam inúmeras 

pelo fato deste ato se manifestar de forma plural, complexo e criador. Nas palavras de 

Bakhtin (2003, p. 398), 
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Definição de sentido em toda a profundidade e complexidade de sua essência. 

A interpretação como descoberta da presença por meio da percepção visual 

(contemplação) e da adjunção por elaboração criadora. Antecipação do 

contexto em expansão subsequente, sua relação com o todo acabado e com o 

contexto inacabado. Tal sentido (no contexto inacabado) não é tranquilo e 

nem cômodo (nele não se pode ficar tranquilo nem morrer). 

 

Por meio das palavras do filósofo da linguagem pode-se entender não apenas a 

dialogicidade presente na relação do leitor frente ao texto, no exercício de atribuição de 

sentido, mas ainda a complexidade envolvida nesse ato, de forma marcante, em que o 

leitor realiza um papel não de simples tradutor da mensagem manifesta por meio da 

escrita, mas de interpretador ativo e criativo. O leitor ao ler o texto reelabora a palavra 

do outro e ao mesmo tempo seus pensamentos. Sendo assim, pode-se entender que 

subjetividade humana é construída de maneira vinculada às leituras e experiências já 

vivenciadas pelo sujeito.  

Bakhtin (2003) contribui ainda, com a discussão sobre a leitura, ao apresentar o 

conceito de polifonia existente no interior de um texto literário que apresenta as diversas 

vozes controversas. Sendo assim, dentro da organização interna de um discurso existirá 

sempre a presença de outras obras, de outros textos, enfim, outras leituras. Para ele, 

 

O que importa é o tom, separado dos elementos fônicos e semânticos da 

palavra (e de outros signos). Estes determinam a complexa tonalidade da 

nossa consciência, tonalidade que serve de contexto axiológico-emocional na 

nossa interpretação (plena e centrada nos sentidos) do texto que lemos (ou 

ouvimos), bem como em uma forma mais complexa e no processo de criação 

(de geração) do texto. (BAKHTIN, 2003, p. 403). 

 

Nesse sentido, o ato de ler é visto como um processo dialógico de interação entre 

o autor e o leitor, em que a palavra idealizada para determinado público ao ser escrita 

poderá se definir de uma determinada maneira, com uma determinada intencionalidade 

e ao ser lida poderá ganhar sentidos diferentes. 

Ao ler um texto, o leitor apresenta diferentes possibilidades de leituras que serão 

compostas não necessariamente com o mesmo sentido que foi idealizado ao ser escrito. 

As possibilidades de leituras sofrerão interferências marcantes devido à composição do 

universo interior do leitor. Segundo os autores, 
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O mundo interior e a reflexão de cada indivíduo têm um auditório social 

próprio bem estabelecido, em cuja atmosfera se constroem suas deduções 

interiores, suas motivações, suas apreciações, etc. Quanto mais aculturado for 

o indivíduo, mais o auditório em questão se aproximará do auditório médio 

da criação ideológica, mas em todo caso o interlocutor ideal não pode 

ultrapassar as fronteiras de uma classe e de uma época bem-definidas 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 117). 

 

Ainda sobre a relação que se estabelece no ato da leitura, em consonância ainda 

com a concepção bakhitiniana, acredita-se que a cada experiência do leitor com um 

determinado registro escrito, essa relação seja dialogicamente única e produza um novo 

texto, a partir de um novo olhar, uma nova leitura, carregada de atribuições de sentidos 

individuais e específicos de cada leitor. Desse modo, no ato de ler estaria presente o 

inacabamento infinito do texto, marcado pela interação, entre aquele que escreve e 

aquele que lê, a cada vez que ocorre o encontro entre texto e contexto e surge a criação 

de um novo discurso. 

Portanto, considera-se que no estabelecimento da leitura de uma produção 

gráfica, é conferido ao leitor, um sentido que é único, porque a relação do texto com o 

contexto, também se dará de forma singular. É nesta medida que um mesmo registro 

pode ser interpretado, compreendido e fazer um sentido diferente para os mais diversos 

leitores ou ainda, um mesmo leitor atribuir múltiplos sentidos a um mesmo texto lido 

em variados momentos de sua vida. 

Desde a sua criação, a leitura assume, nos diferentes setores da sociedade, as 

mais variadas funcionalidades, de acordo com a forma com que cada cultura se apropria 

desse sistema, no atendimento de suas especificidades e necessidades. Historicamente o 

ato de ler tem sido cada vez mais solicitado, pelo próprio desenvolvimento das 

sociedades letradas. 

Com o aperfeiçoamento das formas de se propagar a escrita, através da evolução 

dos mais diversos recursos e suportes: livros, revistas, jornais, dispositivos tecnológicos, 

essa ferramenta tem se transformado e concomitantemente modificado os contextos em 

que é utilizada, cada vez mais.  

Das marcas nas paredes das cavernas aos blocos de argila, dos papiros às 

iluminuras, dos livros impressos às telas de computadores, kindles, tablets, 

independente do suporte onde são registradas as marcas do pensamento humano, esse 
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recurso se faz presente se caracterizando como possibilidade de criação de infinitas 

leituras, no encontro do texto do autor com as possíveis leituras do leitor.  

Mediante essa perspectiva histórica da ação de ler, a leitura se define como uma 

atividade humana de extrema importância nas mais diversas práticas sociais dos seres 

humanos. A ação de ler, independente do contexto, apresenta a necessidade de ser 

entendida e utilizada para diferentes funções, dentre elas a apreensão de conhecimentos. 

Segundo Bernardin (2003, p. 62), 

 

[...] essas funções da escrita podem ser ocultadas por representações, por 

usos, por uma relação com a linguagem, com o saber e com o mundo, nas 

quais assumem maior ou menor sentido e posição. Para utilizar a escrita 

principalmente dentro de uma meta de aquisição de conhecimentos, também 

é preciso ter percebido os limites da experiência, das “lições do real”, estar 

convicto de que o saber também está nos livros e não somente nas práticas, 

competências e discursos do grupo de pertença. 

 

As experiências do leitor com a leitura de um registro, independente de qual seja 

a situação e em qual suporte esteja a língua escrita, se configuram como primordiais 

para a atribuição de sentido e valor dessa ação para o sujeito. A ação de ler, ao se 

materializar, nas mais variadas formas e nos mais diversos contextos poderá definir de 

forma marcante a constituição do futuro leitor. 

Mediante essas observações acredita-se que é na ação concreta de leitura, na 

interação direta com os textos escritos, que o sujeito se torna leitor. De acordo com 

Jolibert (1994, p.14), 

 

É lendo que nos tornamos leitor e não aprendendo primeiro para poder ler 

depois: não é legítimo instalar uma defasagem, nem no tempo nem na 

natureza da atividade, entre “aprender a ler” e “ler”. Colocada numa situação 

de vida real em que precisa ler um texto, ou seja, construir seu significado 

(para sua informação ou prazer), cada criança mobiliza suas competências 

anteriores e deve elaborar novas estratégias para concluir a tarefa. 

 

A consideração da autora contribui com a reflexão, no sentido de alertar que 

muitas vezes no processo de apropriação da língua escrita o alfabetizador, na 

organização de seu trabalho acaba por materializar uma separação entre as atividades de 

aprendizagem da escrita e as de sua utilização. Neste contexto, o processo de produção 

de conhecimento sobre o funcionamento da língua escrita se configura de maneira 
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fragmentada, muitas vezes mecânica, impedindo a realização de um trabalho em que o 

aluno alcance a apropriação dessa forma de linguagem através de seu uso real e de 

maneira mais natural e prazerosa. Ao contrário, se aos alunos fossem oportunizadas 

situações diretas com textos escritos, e ainda um trabalho de discursividade sobre os 

mesmos, a prerrogativa aprender a ler lendo seria conquistada na ação. 

No processo de leitura, o leitor, por mais novo que seja, em interação com o 

texto escrito estabelecerá um processo de construção de sentido, fruto não apenas da 

subjetividade do sujeito, mas também da essência do texto. Enfim, o que definirá o ato 

da leitura será o diálogo entre o leitor e o texto. Nesse processo dialógico sempre 

haverá, de acordo com Bakhtin (2014, p. 117), dois elementos que se interagem. Para 

ele,  

 

Toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que 

procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela 

constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda 

palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, 

defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 

coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os 

outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, na outra apóia-se sobre 

o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 

interlocutor.  

 

Nessa perspectiva, a língua escrita está a serviço dos mais diversos tipos de 

atividades humanas. Ele é necessário e importante para que a leitura se realize, mas não 

é determinante para que ela seja concreta, real, dialógica e significativa. 

Seja para informar, formar, entreter, registrar, socializar, justificar ou lembrar, 

independentemente da funcionalidade que a leitura assuma em determinado contexto, é 

importante que ela seja sentida como necessária ao sujeito que lê. Somente assim, a 

leitura irá cumprir com a sua função de atender às necessidades do homem dando cada 

vez mais condições para que ele a transforme e se transforme por meio de seu uso. 

 Ao apresentar o termo leitura, é preciso definir, bem como distinguir essa 

ação de outras atividades que apesar de se constituírem a partir do uso da língua escrita, 

se caracterizam de formas distintas e se realizam por meio de diferentes funções 

apresentando objetivos e resultados diversificados. Atividades como ler individualmente 

um registro gráfico, ouvir a leitura de um texto proferido por outra pessoa ou mesmo 
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ouvir um reconto de um texto, podem ser equivocadamente compreendidas como uma 

mesma ação, pelo fato de se utilizarem, de uma forma ou de outra, da língua escrita.  

Independente do contexto em uso, seja na escola ou fora dela, algumas 

atividades humanas que se utilizam da escrita, comumente são vislumbradas como 

sendo leitura, ocasionado um equívoco conceitual. Mediante esse fato, considera-se 

necessário delimitar o campo de definição de cada uma dessas atividades, pois esse 

entendimento é importante, especialmente para os profissionais que trabalham com a 

língua escrita, bem como os responsáveis pelo seu ensino. Bajard, (2002, p.80) contribui 

com a reflexão: 

 

Leitura é um termo polissêmico na língua comum. Fala-se de leitura de uma 

arquitetura, de um rosto, de uma pintura ou de uma prática social; apesar de 

todas trazerem em seu bojo a noção de compreensão, remetem, no entanto, a 

operações cognitivas distintas.  

 

A partir do apontamento do autor, concorda-se que o fato do termo leitura se 

definir como compreensão e atribuição de sentido pode ocasionar equívocos 

conceituais, quanto a utilização do termo em diversos contextos de aplicação para além 

da língua escrita. Pensemos no termo leitura de vida ou ainda leitura de mundo, termos 

utilizados recorrentemente na contemporaneidade nas mais diversas áreas de 

conhecimentos. Se essa utilização do termo for apresentada com o objetivo de se 

expressar o termo compreensão de mundo ou compreensão de vida esse uso se 

justificará em várias situações, mas ofuscará o real sentido do termo quando empregado 

em seu sentido original de língua vernácula, o de atribuir sentido a um texto gráfico. No 

entanto, apoiado nas considerações de Bajard (2007), o termo leitura também será 

utilizado sem acompanhamentos de outras palavras para definir o ato de ler textos 

escritos, vinculado à compreensão do texto gráfico.  

Desde que a escrita foi inventada iniciou-se o processo de socialização de 

registros entre os homens e a partir daí, de forma cada vez mais crescente, as sociedades 

letradas se deparam com dois tipos de acesso aos textos, em que os registros escritos 

chegam aos sujeitos, por meio da audição ou da visão. Através da audição o acesso se 

dá por meio da escuta de uma leitura realizada por outra pessoa, da proferição de um 

texto, mais conhecida como leitura em voz alta. Já através do canal da visão, o acesso se 
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concretiza através da interação do leitor com o texto, de forma silenciosa, sem 

intermediário na relação leitor e o texto.  

Apesar do processo de ouvir a proferição da leitura, realizada por outras pessoas, 

suscitarem ações mentais diferenciadas da leitura individual e ser necessária a distinção 

entre as duas ações, acredita-se que a interação da criança com as histórias, por meio da 

audição, mesmo antes de seu domínio e uso autônomo da língua escrita, se configura 

como uma vivência muito valiosa para o desenvolvimento infantil. Esse tipo de 

atividade pode oportunizar a criança uma experiência com o mundo da linguagem 

escrita, que para ela pode ser lúdico, estimulante e até mesmo mágico. Portanto, 

considera-se está uma atividade muito importante de ser estimulada nos mais diversos 

contextos sociais aos quais a criança pertença. 

  No entanto, apesar de se apresentar como importante e até necessária essa ação 

de ouvir as proferições de textos, no sentido inclusive de aproximar a criança ao mundo 

das histórias através do objeto livro, entende-se que a ação exigida para essa atividade 

não é a de leitura, pois da criança não será exigida a ação de ler, mas sim a ação de 

escutar. De acordo com Bajard (2007, p. 98), na situação real de leitura a criança tenta 

compreender o texto gráfico que tiver acesso: 

 

Ora, coerentemente com nossa definição de leitura como compreensão de um 

texto gráfico, o ato de ler se assemelha mais, dentro da sessão de mediação, à 

experimentação direta do livro pela criança nos espaços de autonomia do que 

à escuta do texto. É importante tomar consciência de que a transmissão vocal 

em si mesma não propicia situação de leitura, na medida em que a escuta não 

requer o saber ler.  

 

Ler então uma história se diferencia significativamente de ouvir outra pessoa proferi-la. 

A abordagem da leitura então, aqui defendida, em consonância com Bajard (2007, p. 

81), é a de uma “atividade de tratamento silencioso do texto tendo em vista atribuir-lhe 

sentido”. Nessa perspectiva, a leitura se caracteriza pela relação individualizada do 

sujeito com o registro gráfico na tentativa de atribuição do sentido de forma bem 

específica.  

Dessa forma, a atividade de ouvir e de contar histórias se diferenciam do ato de ler 

porque ambas exigirão, conforme já anunciado, ações mentais diferenciadas. Aquele 
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que diz o texto em voz alta ou aquele que ouve a proferição de um texto não está 

verdadeiramente engajado em um ato específico, o de ler.  De acordo com Bajard (2007, 

p. 25), 

 

A transmissão vocal, endereçada a ouvintes por um proferidor, evidencia a 

presença concomitante de um emissor e de um receptor – o primeiro emite, o 

segundo escuta; nesse momento preciso nenhum dos dois lê. 

 

Mesmo identificando os benefícios da ação de ouvir histórias, conforme já 

ressaltado, considerou-se pertinente essa distinção realizada entre ler e ouvir ou proferir 

textos, especialmente para situar o papel daqueles profissionais que trabalham com o 

processo de ensino e de aprendizagem da leitura. Considera-se ainda que a definição do 

ato de ler é primordial para o norteamento de um trabalho qualitativo com a leitura. 

Ao pensar a leitura no contexto escolar, uma questão que chama a atenção, são 

as formas de abordagens comumente propostas aos alunos. Muitas vezes, presencia-se 

nas práticas observadas em salas de aula, atividades que envolvem processos de leitura 

que geram sujeitos passivos, aos quais cabem apenas extrair informações prontas dos 

textos, revelando uma concepção de que nele exista um sentido que já está evidente, 

pronto e acabado, restando ao aluno apenas a função de extraí-lo. 

Essa maneira de conceber e tratar a linguagem escrita desconsidera 

completamente as diferentes possibilidades de interpretação que podem ser realizadas 

pelo sujeito leitor. São ainda ignoradas as singulares interlocuções que o mesmo 

apresenta, no encontro com o texto, no processo de atribuição de sentido, enfim, nas 

diversas possibilidades de leituras que podem ser realizadas a partir de um mesmo texto. 

Quando a reflexão sobre a leitura é direcionada ao aluno em fase de apropriação 

da língua escrita, algumas preocupações também se fazem presentes, pois acredita-se 

que as experiências vivenciadas nesta fase são importantes por influenciarem, de forma 

muito significativa, na formação dos futuros leitores e produtores de texto.  

Partindo do pressuposto, anteriormente já apresentado e apoiado em Bernardin 

(2003) sobre o cultivo da necessidade de utilização da escrita pelos alunos, nas mais 

diferentes práticas sociais, bem como a valorização do livro, acredita-se que na fase de 

apropriação da escrita, a percepção de seu uso, nas mais diversas relações, também é 
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importante para a formação dos educandos. Nesse sentido, a escola se configura como 

local privilegiado para oportunizar experiências em que os alunos vivenciem práticas 

discursivas em que poderão desde cedo atribuírem diferentes sentidos aos textos e ainda 

práticas de leitura contextualizadas com seus interesses de forma a perceberem a 

utilidade da leitura em suas vidas e não apenas no contexto escolar. As conclusões de 

Vigotski (1998, p. 156) sobre implicações práticas contribuem com a presente 

discussão: 

 

A escrita deve ter significado para as crianças, de que uma necessidade 

intrínseca deve ser despertada nelas e a escrita deve ser incorporada a uma tarefa 

necessária e relevante para a vida. Só então poderemos estar certos de que ela se 

desenvolverá não como hábito de mãos e dedos, mas como uma forma nova e complexa 

de linguagem.  

Na fase de apropriação da língua escrita, o professor, responsável pelo processo 

de alfabetização, precisa criar meios para que os alunos sintam a necessidade de 

materializar seus pensamentos, vivências e sentimentos utilizando-se do recurso da 

leitura e da escrita.  

Pensando ainda, no processo de ensino e de aprendizagem, de uma 

alfabetização, numa abordagem discursiva, acredita-se que a condição de produção da 

leitura e da escrita é processual, na medida em que construção dos sentidos vai se 

fazendo nas relações com os textos, tanto para os alunos como para os professores. E 

conforme já anunciado, é importante que o trabalho com a apropriação da leitura se 

realize numa perspectiva de interação direta com os textos, em que a criança esteja 

totalmente imersa no mundo da escrita. Segundo Bajard (2007, p. 98), 

 

Como acreditamos que uma aprendizagem se enraíza no exercício da prática 

visada e que o código da escrita é encontrado na sua integralidade apenas nos 

textos – não numa tabela de correspondência entre letras e sons – 

consideramos imprescindível que o ato de ler esteja no âmago do processo de 

aprendizagem. 

 

Se aos alunos forem oportunizadas situações em que eles possam vislumbrar a 

utilização da leitura como uma necessidade, de forma prazerosa e com significado real 
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em suas práticas sociais, especialmente na relação direta com os textos, os mesmos 

poderão se conscientizar de que os diferentes usos da língua se configuram como 

diferentes manifestações de linguagem, num processo dialógico em que eles possam ler 

e escrever com autonomia.  

Outro alerta dado por Bajard (2002) aos alfabetizadores é o fato de que apesar de 

diferentes atividades que se utilizam da escrita serem importantes para o 

desenvolvimento dos alunos, é preciso que o alfabetizador distinga, dentre as diversas 

atividades, a função, os objetivos, de cada uma delas, no exercício de suas práticas, 

evitando aplicar determinadas atividades e esperar por resultados diferentes dos 

apresentados pelos alunos em relação ao desenvolvimento da leitura. O autor sobre essa 

questão se posiciona: 

 

Ler, escrever, transmitir pela voz operam sobre a mesma língua escrita e 

exigem operações cognitivas comuns. Por isso a prática de uma dessas 

atividades pode favorecer o domínio das outras. No entanto, cada uma exige 

também operações específicas. Decorre daí que não podemos nos satisfazer 

apenas com uma prática na expectativa de dominar as demais. (BAJARD, 

2002, p.79). 

 

Nessa perspectiva, ao alfabetizador, responsável pelo processo de organização 

do trabalho pedagógico com a leitura e a escrita, cabe a responsabilidade de planejar 

situações e atividades que desenvolverão a autonomia e a criatividade dos alunos sobre 

a utilização da língua escrita, seja no ato de ler ou de escrever.  

Portanto, na constituição do leitor definida por suas experiências com o universo 

escrito, a escola se configura como agente muito importante no oferecimento de uma 

formação de qualidade para que os futuros leitores possam fazer um uso real da leitura 

em suas vidas.    

Com base nas discussões apresentadas salienta-se que a leitura se caracteriza 

como uma atividade humana que desde seu surgimento se transforma e possui em sua 

natureza a condição de transformar os sujeitos e seus contextos. As interlocuções com 

alguns conceitos da teoria bakhtiniana contribuíram para o entendimento do processo de 

leitura enquanto ação dialógica em que o texto não se constitui apenas de signos, mas 

essencialmente de relações estabelecidas com o outro que o lê. 
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Neste sentido, o sujeito se torna leitor à medida que lê e se envolve com as 

atividades produzidas a partir da escrita. As infinitas possibilidades de atribuição de 

sentido e valor, provocadas por meio das experiências com a leitura do texto inacabado, 

revelam a importância de se pensar em um trabalho em que as experiências com a 

leitura sejam significativas nos contextos escolares. 

Portanto, o trabalho com textos desde a mais tenra idade contribui de forma 

marcante para o desenvolvimento dos alunos. Com base nessa convicção evidenciada 

pelos resultados da presente pesquisa, consideramos que o processo de alfabetização 

pode ser potencializado de forma mais contextualizada e significativa quando 

desenvolvido por meio de trabalhos que proporcione a relação das crianças com 

enunciados.   

Os resultados processuais evidenciaram que o estudo promoveu, de forma 

significativa, o desenvolvimento tanto da língua oral como da escrita, tendo em vista o 

trabalho intenso com os processos discursivos presentes no contexto alfabetizador. À 

medida que as ações foram sendo desenvolvidas, os alunos foram ampliando os seus 

conhecimentos, entendendo a apropriação da língua escrita como um recurso para o 

acesso a diferentes conhecimentos e criando cada vez mais textos (orais e escritos) de 

forma coesa e coerente.  

O estudo evidenciou que a participação dos sujeitos no trabalho proposto com os 

gêneros textuais, auxilia no desenvolvimento não apenas da linguagem, oral e escrita, 

mas também no desenvolvimento do pensamento. 
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Resumo:  

O presente artigo se constituiu a partir de uma experiência vivenciada em um projeto de 

Estágio Supervisionado na Educação Infantil, realizado em uma sala de infantil 4 de 

uma escola privada do município de Uberlândia. O objetivo do trabalho é conceituar, 

caracterizar e estudar a importância do faz-de-conta, considerando-se suas contribuições 

para o desenvolvimento infantil nos seus diferentes aspectos, isto é, a construção da 

autonomia, identidade e personalidade da criança, assim como conhecer os benefícios 

dessa brincadeira para ela uma vez que possibilita o trânsito entre a realidade e a 

fantasia/imaginação. Para que esse objetivo fosse alcançado, o estudo pautou-se na 

pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo baseada em artigos científicos, livros, 

revistas e diferentes publicações de diversos autores os quais discutem sobre o jogo 

simbólico (outro nome dado à referida brincadeira) e sua utilização. Jean Piaget, Lev 

Vygotsky, Aleksei Leontiev, Daniil Elkonin, Henri Wallon são alguns dos nomes 

estudados e referenciados no presente estudo. Além disso, o acompanhamento e a 

observação criteriosa da turma no decorrer do projeto desenvolvido foram fundamentais 

e indispensáveis para que o referido artigo fosse produzido. Diante disso, também se 

trata, então, de um trabalho de campo de cunho exploratório que poderá aprofundar o 

conhecimento do leitor sobre o assunto estudado. A partir dos estudos teóricos e das 

observações, pôde-se perceber que o faz-de-conta, possui forte importância na formação 

social das crianças, uma vez que possibilita a percepção da diferença entre o eu e o 

outro, a aproximação entre o brincar e a realidade vivida e, ainda, o enriquecimento das 

identidades dessas crianças. Portanto, trata-se de um tema que deve ser valorizado e  

estimulado pelos adultos responsáveis e pelos professores de Educação Infantil pois o 

brincar de faz-de-conta também pode fazer com que determinadas situações aconteçam, 

as quais, na maioria das vezes, nos revelam atitudes e comportamentos individuais que 

merecem devida atenção e trabalho seja em casa ou na escola. 

 

Palavras-chave: educação infantil; faz-de-conta; jogo simbólico. 
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Entendendo o contexto 

 

As pessoas grandes adoram os números. Quando a gente lhes fala de um 

novo amigo, elas jamais se informam do essencial. Não perguntam nunca: 

“Qual é o som da sua voz? Quais os brinquedos que prefere? Será que 

coleciona borboletas?” Mas perguntam: “Qual é sua idade? Quantos irmãos 

ele tem? Quanto pesa? Quanto ganha seu pai?” Somente então é que elas 

julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes: “Vi uma bela casa de 

tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado…” elas não 

conseguem, de modo nenhum, fazer uma ideia da casa. É preciso dizer-lhes: 

“Vi uma casa de seiscentos contos”. Então elas exclamam: “Que beleza!” (O 

Pequeno Príncipe - Antoine de Saint-Exupéry). 

 

No mundo da criança há o encanto da fantasia, do faz-de-conta, da imaginação e 

do descobrir, ao contrário do mundo do adulto. Por meio da brincadeira, atividade mais 

ilustre da infância, a criança pode se conhecer e se constituir socialmente, além de 

expressar espontaneamente as impressões que têm do seu contexto familiar e social. E 

esse foi o tema que, no geral, fez surgir o interesse pela pesquisa. 

Esse trabalho objetiva discorrer sobre a verdadeira importância do faz-de-conta 

para o desenvolvimento infantil de crianças de quatro e cinco anos de idade, 

aproximadamente. O que é e como essa brincadeira é conceituada e vista pelos teóricos? 

Quais seus benefícios e contribuições? São essas questões que nortearão o referido 

estudo. O trabalho escolar com crianças dessa faixa etária é rodeado de desafios e 

conquistas que contribuem na formação desses indivíduos. Essa é a etapa na qual eles 

descobrem o mundo e fazem escolhas sobre, por exemplo, sua posição em relação ao 

outro. Tais decisões reportam-se à construção da personalidade da criança, processo que 

ocorre, segundo Wallon (1995), quando ela experimenta diversos papéis, utilizando 

diferentes referências, e algumas características destes permanecem. Vygotsky (1989) 

acredita que as crianças se constituem como sujeitos e constroem seus conhecimentos a 

partir da interação com as pessoas e com o mundo. Para ele, aquilo que o sujeito vive 

nas relações sociais é internalizado, (re)apropriado, (re)construído internamente, 

modificando sua estrutura psíquica. É nesse sentido que “o processo de 

desenvolvimento do ser humano, marcado pela sua inserção em determinado grupo 

cultural, se dá “de fora para dentro”” (OLIVEIRA, 1993, p. 38-39), assim como explica 

o próprio autor: 
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Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: 

primeiro, no nível social e, depois, no nível individual; primeiro entre pessoas 

(intrapsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica). 

(VYGOTSKY, 1994, p.64) 

 

Diante disso, a escola aparece como espaço essencial que contribui para a 

formação integral dos sujeitos, concebendo-os a partir dos seus aspectos cognitivos, 

afetivos, motores e sociais. Cabe à essa instituição propor atividades pedagógicas 

específicas para cada etapa e, no caso da Educação Infantil, é de extrema importância 

que se dê atenção especial para as atividades lúdicas. 

O lúdico se relaciona ao brincar, atividade nobre e fundamental da infância e 

para a qual se deve dar ênfase enquanto instrumento de ensino e não apenas prazer e 

diversão. É brincando que a criança explora o mundo para compreendê-lo e expressá-lo 

e, no plano da imaginação, a brincadeira se destaca uma vez que possibilita a 

mobilização de significados (KISHIMOTO, 2010). 

Vygotsky (1991), Leontiev (1994) e Elkonin (1998), representantes da 

perspectiva histórico-cultural, definem o brincar como mola propulsora para o 

desenvolvimento infantil, pois é por meio dele que as crianças buscam compreender as 

relações do mundo adulto e, em parceria com seus pares, avaliam suas habilidades, 

comparando-as. E é assim que elas se apropriam de códigos culturais e papéis sociais e, 

portanto, conhecerão as atitudes necessárias para conviver no grupo no qual estão 

inseridas. 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 

identidade e da autonomia. O fato de as crianças, desde muito cedo poder se comunicar 

por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz 

com que ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras as crianças podem 

desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a 

memória, a imaginação. (BRASIL, 1998, p. 22). 

O ato de brincar proporciona o desenvolvimento da identidade, da autonomia, a 

possibilidade de escolhas, de resolução de situações problemas e o desenvolvimento da 

imaginação. Tudo isso por meio do faz-de-conta, do jogo simbólico, tema que constitui 
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o foco do presente trabalho e a partir do qual se originam todas as outras formas de 

brincadeiras. 

O faz-de-conta possibilita a expressão da capacidade da criança de dramatizar e 

aprender a representar, considerando como referência a imagem de uma pessoa, 

personagem ou objeto. No jogo simbólico, como é chamado por Piaget (1990), quando 

as crianças assumem e representam papéis, imitando, por exemplo, a mãe como dona de 

casa, a professora dando aula, elas estão expressando as observações que elas próprias 

realizaram, e isso é essencial para o seu desenvolvimento. Segundo Oliveira (1997, p. 

63), para Vygotsky, 

 

Imitação não é mera cópia daquilo que é observado nos outros. Essa 

reconstrução é balizada pelas possibilidades psicológicas da criança que 

realiza a imitação e constitui, para ela, criação de algo novo a partir do que 

observa no outro. Vygotsky não toma a atividade imitativa, portanto, como 

um processo mecânico, mas sim como uma oportunidade de a criança realizar 

ações que estão além de suas próprias capacidades, o que contribuiria para 

seu desenvolvimento. Quando a criança atinge, mais ou menos, seus quatro 

anos, ela começa a desenvolver uma aproximação com a realidade. Esta é 

representada, principalmente, nessas brincadeiras de papéis, as quais estão 

interligadas à espontaneidade, contribuindo, então, para o processo de 

construção da personalidade. Em outras palavras, estão favorecendo o 

desenvolvimento  de sua identidade como  sujeito  inserido na sociedade. A 

Brincadeira de Papéis Sociais influencia decisivamente o desenvolvimento 

global da criança. Ao brincar, ela aprende a ser e a agir diante das coisas e 

das pessoas, pois é a partir das ações realizadas que  os  processos  internos  

se  estruturam,  orientando  outras  ações práticas, mais autônomas e 

complexas, que enriquecerão os processos internos e assim sucessivamente 

(MARTINS, 2006, p. 39) 

 

Quando a criança assume um papel e desenvolve ações pertinentes ao mesmo, 

ela está sendo, de certa forma, autônoma. Isso ocorre uma vez que os adultos, ao 

fazerem uso de objetos, mostram os usos sociais assumidos por eles, os quais logo serão 

utilizados com autonomia pela criança. Por exemplo, ao aprender a pentear o cabelo 

com o pente, ação provavelmente ensinada pelos pais, a criança passa a pentear as suas 

bonecas da mesma forma. Ou seja, o sujeito realiza sobre algo uma ação que nele, 

anteriormente, era realizada por outra pessoa; depois, torna-se capaz de realizá-la sobre 

si e, então, consegue reproduzi-la sobre o outro. 

Denominamos ações com os objetos os modos sociais de utilizá-los que se 

formaram ao longo da história e agregados a objetos determinados. Os autores dessas 
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ações são os adultos. Nos objetos não se indicam diretamente os modos de emprego, os 

quais não podem descobrir-se por si sós à criança durante a simples manipulação, sem 

ajuda nem direção dos adultos, sem um modelo de ação (ELKONIN, 2009, p. 216). 

Ademais, no jogo simbólico, as crianças constroem uma ponte entre a fantasia e 

a realidade, elas são capazes de agir de acordo com as situações de dificuldades que 

vivem. Por exemplo, em um contexto familiar no qual a criança vê o pai batendo na 

mãe, ela interioriza tais conflitos em seus gestos e os reproduzem. Logo, é fundamental 

ter consciência de que as crianças têm sentimentos que devem ser controlados e 

trabalhados de acordo com cada realidade. Tal aspecto pode ser de grande valia para a 

escola no sentido de buscar soluções para alguns problemas existentes. Se uma criança 

imita alguém da família, verbalizando palavras e realizando gestos inadequados, os 

educadores podem e devem avaliar a gravidade da situação e buscar informações que 

expliquem tal comportamento, comprovem - ou não – a realidade implícita na 

brincadeira. Nesse sentido, destaca-se a importância da observação do faz-de-conta, seja 

por pais ou professores. A esse respeito, Bomtempo (2001) recorre à Vieira (1978): 

 

Quando vemos uma criança brincando de faz-de-conta, sentimo-nos atraídos 

pelas representações que ela desenvolve. A primeira impressão que nos causa 

é que as cenas se desenrolam de maneira a não deixar dúvida do significado 

que os objetos assumem dentro de um contexto. Assim, os papéis são 

desempenhados com clareza: a menina torna-se mãe, tia, irmã, professora; o 

menino torna-se pai, índio, polícia, ladrão sem script e sem diretor. “Sentimo-

nos como diante de um miniteatro, em que papéis e objetos são 

improvisados” (Vieira, 1978). Esse tipo de jogo recebe várias denominações: 

jogo imaginativo, jogo de faz-de- conta, jogo de papéis ou jogo sócio- 

dramático. A ênfase é dada à “simulação” ou faz-de-conta, cuja importância é 

ressaltada por pesquisas que mostram sua eficácia para promover o 

desenvolvimento cognitivo e afetivo- social da criança. (VIEIRA apud 

BOMTEMPO, 2001, p. 57-58). 

 

Transitar entre a fantasia e a realidade através do jogo simbólico é, pois, 

essencial para o processo de evolução do intelecto infantil, o que ajudará a criança a 

enfrentar com mais facilidade o mundo real em que vive e as dificuldades que dele 

emergem. Assim, traz inúmeros benefícios para o seu desenvolvimento integral. 
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A ação pedagógica 

O projeto a ser discutido neste artigo, nomeado “O Amigo Viajante”, foi 

elaborado pela professora regente da turma de infantil 4 de uma escola privada de 

Uberlândia. Na referida instituição, todo ano cada turma é responsável pelo 

planejamento de um projeto, o qual deve ser pensado no primeiro semestre e 

desenvolvido no decorrer do segundo para, assim, ser exposto no final do ano, mais 

especificamente no mês de novembro. Dessa forma, por meio do estágio, tive a 

oportunidade de presenciar e participar do desenvolvimento do projeto. Nesse tópico, as 

iniciais E, B e I serão utilizadas para referir- se a determinados alunos, assim como a 

inicial J identificará a professora, de forma a preservar o anonimato de suas identidades. 

O referido trabalho foi realizado a partir da brincadeira de faz-de-conta, por 

meio da qual é possível ensinar diversos valores e condutas de forma simbólica. A 

proposta foi elaborada a partir da necessidade de capacitar e desenvolver a autonomia 

das crianças, estimular o respeito à diversidade, elaborar regras de convivência, tudo 

isso de forma a abordar áreas cognitivas, socio afetivas e corporais de acordo com a 

proposta sociointeracionista. 

De acordo com a professora regente da referida turma, no decorrer do trabalho 

com crianças de 4 anos de idade, ela sentiu a necessidade de conhecer as características 

dessa faixa etária, bem como as singularidades das crianças, seu modo de agir, de 

pensar e a história de cada uma, para que os conhecimentos atuais pudessem ser 

valorizados e a aquisição de novos pudesse ser garantida na interação com o meio físico 

e social. E, também, para que houvesse a construção de um grupo no qual cada um, com 

sua identidade, se sentisse parte dele, se percebesse como diferente ou semelhante e 

estabelecesse relações entre si e o outro, o que é indispensável à diferenciação pessoal e 

possibilita, então, o desenvolvimento e a autonomia. 

Para o início do projeto, a professora levou para a turma uma boneca de pano 

vestida com um uniforme da escola. Ela também possuía uma mochila, a qual carregava 

um passaporte. Antes de tudo, a professora contextualizou o momento e apresentou a 

boneca para as crianças: 

A partir de hoje a gente vai ter uma nova coleguinha na nossa sala. Só que ela 

não tem uma identidade ainda. Não tem nome, nem idade, nem dia de aniversário, nem 
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nada. E ela tá muito triste com isso... Por isso que a gente vai acolher ela. (Nota de 

campo – Observação 08 de agosto). 

A turma ficou bastante agitada com a situação e já queriam logo escolher um 

nome para a boneca. Todos deram sugestões e ficaram muito envolvidos, assim, foi 

feita uma votação para escolha do nome e aniversário, os quais foram decididos, 

respectivamente, como Carolina Mota (Carol), nascida no dia 1º de janeiro de 2014. 

 

Imagem 1 – Boneca Carol 

 

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora 

 

Depois, a professora continuou conversando com os alunos sobre o fato de a 

Carol não ter ninguém para cuidar dela e sobre a necessidade de que alguém ocupasse 

tal posição em sua vida. Como a Carol é uma menina sozinha, que não recebe cuidado 

nenhum de ninguém, a gente precisa cuidar dela. E vocês vão fazer isso... Todas as 

segundas-feiras e quintas-feiras alguém vai levar a Carol pra passear e passar alguns 

dias na casinha de vocês. (Nota de campo – Observação 14 de agosto). 

A professora também explicou que essa temporada com a boneca Carol deveria 

ser registrada, com auxílio dos pais, no passaporte que ela possuía. Nele constava as 

informações da boneca, assim como as instruções para o devido registro. 
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Imagem 2 – Passaporte da Carol 

 

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora 

 

Imagem 3 – Dados da Carol 

 

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora 

 

É nesse momento que o faz-de-conta se constitui. As crianças terão a 

oportunidade de assumir um papel na vida daquela personagem, seja o de pai, mãe, tio, 

tia etc. Tais referências são muito importantes para o desenvolvimento das crianças 

nessa etapa da vida. Segundo Bastos e Dér (1995, p. 44), estas não procuram somente 

quem as admire, mas principalmente alguém que seja um modelo para elas. Ademais, 

esse movimento de assunção de papéis está relacionado não só ao presente, mas também 

ao passado e ao futuro. Ou seja, uma criança que brinca de boneca como se fosse a mãe 

dela pode demonstrar um possível desejo pela maternidade futura. Como já foi discutido 
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anteriormente, tudo isso contribui para o desenvolvimento da personalidade, identidade 

e autonomia do indivíduo. 

Durante esse momento inicial do projeto, no primeiro contato das crianças com a 

boneca, houve uma certa reação que chamou atenção. Uma das alunas, ao ver a boneca 

e depois saber que teria que levá-la para sua casa, disse: “eu não vou levar ela pra minha 

casa, ela é feia, é torta, tem o cabelo ruim” (B). Diante disso, a professora se posicionou 

com a seguinte resposta: 

Não é assim B.... não é só porque ela não consegue ficar retinha que ela é feia. A 

gente tem que saber que nem todo mundo é igual. Tem pessoas que têm algumas 

limitações, algumas deficiências. E o cabelo dela não é ruim só porque é diferente do 

seu... cada um de nós temos características individuais, diferentes. (Nota de campo – 

Observação 14 de agosto). 

Trata-se de uma situação na qual a criança percebe que o outro pode ser/é 

diferente dela e a professora soube usar a situação para tratar de um tema que muitas 

vezes é deixado de lado nas escolas: a diversidade. “O diferente e a diferença são partes 

da descoberta de um sentimento que [...] nos diz que nem tudo é o que eu sou e nem 

todos são como eu sou” (BRANDÃO, 1986 apud GUSMÃO, 2000, p. 12). Dessa forma, 

tal situação trouxe a oportunidade de desconstruir no pensamento da criança uma visão, 

de certa forma preconceituosa, que ela tem em relação a quem é diferente dela. 

A criança constrói sua identidade na interação com o meio em que vive e essa 

construção pode apresentar características variadas em consequência das diversidades 

culturais. Diante disso, o professor deve se atentar no sentido de planejar ações que 

estimulem as crianças a exporem suas ideias e a se manifestarem, a fim de incentivar a 

autonomia e independência, as quais se constituem aspectos fundamentais para o 

desenvolvimento da identidade infantil. Portanto, a partir da situação explicitada 

anteriormente, entendo que por meio da conversa, diálogo a criança estimula 

desenvolve o respeito à diversidade, à autonomia e se direciona a caminho da 

construção da sua identidade. 

Assim, depois de várias conversas esclarecedoras acerca do projeto iniciado com 

aquela turma, o rodízio de quem levaria a boneca para casa começou a ser feito a partir 

da ordem alfabética dos nomes dos alunos. Dessa forma, a primeira criança levaria a 
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Carol para casa e passaria com ela quase três dias, durante os quais poderiam cuidar 

dela da forma que quisessem. Todas as crianças, meninos e meninas, ficaram livres para 

colocar na boneca adereços, como roupas novas, bolsa, chapéu etc. e levá-la para onde 

fossem passear. 

No decorrer destes dias, a criança daria vida à boneca Carol, logo, fariam com 

ela tudo aquilo que consideravam necessário para a vida de uma pessoa, por exemplo, 

dar comida, dar banho etc. Porém, é claro, tudo isso em um plano fictício, “de 

mentirinha”, constituindo, assim, a brincadeira de faz-de-conta ou o jogo simbólico 

estabelecendo uma ponte entre o real e a fantasia. Assim, a criança poderia assumir uma 

posição autônoma e agir representando, por exemplo, a forma como seus pais agem com 

ela ou, então, a forma como ela gostaria que agissem. Ou seja, esse trabalho pode 

permitir a manifestação dos desejos e vontades da própria criança. 

É importante destacar que mesmo no universo do faz-de-conta, no qual a criança 

está livre para agir, existem regras a serem respeitadas e seguidas, assim como afirma 

Vygotsky (1998, p. 125): 

 

[...] a noção de que uma criança pode se comportar em uma situação 

imaginária sem regras é simplesmente incorreta. Se a criança está 

representando o papel de mãe, então ela obedece às regras de comportamento 

maternal. O papel que a criança representa e a relação dela com um objeto (se 

o objeto tem seu significado modificado) originar-se-ão sempre das regras. 

 

Dessa forma, o papel que a criança escolhe desempenhar ao relacionar-se com 

Carol deveria estar condizente com as regras de comportamento inerentes ao papel 

representado. Assim, Vygotsky também afirma que nesse processo a criança ainda é 

capaz de exercitar seu autocontrole. 

Como já dito anteriormente, a boneca Carol possuía um passaporte. Nele as 

crianças – na verdade, os pais - deveriam registrar um pequeno texto sobre como foi a 

temporada que Carol passou junto com elas. E, também, deveriam escrever uma breve 

carta para a outra família que iria recebê-la. 

 

Imagem 4 – Relato aluno A 
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Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora 

 

Foi possível perceber que essa atividade gerou uma sensação de prazer, tanto 

para quem levou a boneca e a trouxe de volta, trazendo novidades, quanto para quem 

recebia a Carol de volta com as modificações ocorridas. No decorrer dos dias, sempre 

que a professora perguntava sobre como foi a visita da Carol todos ficavam agitados, 

curiosos para ouvir uns aos outros e a professora sempre dava oportunidade para que as 

crianças contassem. E todas contavam extremamente satisfeitas. 

 

Como foi a visita da Carol na sua casinha, E? 

Foi muito legal, tia! Ela comeu macarrão, depois tomou banho, porque a 

gente ia na casa da minha vó. E a gente brincou um tantão lá. E até meu 

primo quis também. 

E na sua casa, I? Me conta como foi. 

Ah tia, eu cuidei dela igualzinho minha mãe faz comigo. Dei carinho, 

brinquei, contei história e a gente dormiu juntinha... (Nota de campo – 

Observação dia 11 de setembro) 
 

Por fim, cada vez que alguma criança retornava com a Carol, a professora tirava 

uma foto, a qual seria colada no passaporte da boneca, onde já havia um espaço 

específico separado seguido do relato e da carta. E, caso os pais houvessem tirado 

alguma foto da Carol em casa, ela também seria colocada nesse documento. 

 

Conclusão 
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Um conhecimento mais amplo sobre a importância do brincar de faz-de-conta 

permite concluir a manifestação do “brincar simbólico”, observado por meio das 

diversas representações do imaginário infantil, no qual se expressam as diferentes 

relações estabelecidas entre a criança e seu cotidiano. As fantasias criadas no seu 

imaginário e estimuladas pela realidade são reproduzidas de forma a possibilitar o 

desenvolvimento da afetividade e do emocional. Essa atividade lúdica possibilita que os 

pequenos vivam e revivam conflitos, expressem-se livremente e liberem tensões e 

emoções. 

O jogo simbólico é capaz de proporcionar oportunidades significativas para o 

desenvolvimento global da criança uma vez que a torna um ser social e permite 

desenvolver competências de caráter cognitivo no momento em que há a compreensão 

dos diferentes papéis assumidos pelos adultos. 

Diante disso, por meio do projeto realizado, foi possível perceber que quanto 

mais a criança puder experimentar a brincadeira do faz-de-conta, mais apta ela estará 

para construir sua identidade, pois compreenderá ainda mais o mundo no qual está 

inserida. 
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Resumo 

A escola como espaço social, constituída por um público diverso e plural, carrega em si 

marcas de segregação e desigualdades vividas nas relações humanas dentro e fora desse 

espaço. Temas como exclusão, diferenças, preconceito, desigualdade, desrespeito, 

violência e tantos outros comparecem no universo escolar com uma frequência cada vez 

maior, sendo necessário o envolvimento coletivo de professores, coordenadores, 

psicólogos escolares dentre outros profissionais desse contexto na busca de formas de 

lidar e enfrentar tais questões junto à comunidade escolar, descontruindo estereótipos e 

contribuindo com uma formação humana, digna, respeitosa e ética. Nesse trabalho 

pretendemos refletir sobre a importância de abordarmos os temas mencionados e suas 

diferentes manifestações no contexto escolar, bem como apresentar nossa experiência 

como psicólogas escolares de uma escola pública de Educação Básica em que 

buscamos, por meio de intervenções psicoeducacionais e fundamentadas em autores da 

Psicologia Escolar numa vertente crítica, trabalhar essas temáticas junto a crianças da 

educação infantil e ensino fundamental inicial. Verificamos que tais intervenções 

psicoeducacionais têm surtido resultados interessantes revelando a importância da 

continuidade do trabalho. Ressaltamos que as questões sociais e os efeitos das 

desigualdades tão presentes na nossa sociedade são objeto de preocupação e de estudo 

da Psicologia e devem ser priorizados nos debates atuais, sobretudo no interior da 

escola e de outros espaços educacionais. Por fim, para além das ações específicas com 

os alunos, entendemos a necessidade de os psicólogos escolares assumirem postura 

crítica, ética e respeitosa em todas as ações realizadas na escola no sentido de não 

perpetuar formas de violência, discriminação e preconceito. 

 

Palavras chave: diversidade, ética, psicologia escolar. 

 

A escola como espaço social, constituída por um público diverso e plural, 

carrega em si marcas de segregação e desigualdades vividas nas relações humanas 

mailto:lilidosgui@uol.com.br
mailto:lucianna.lima@ufu.br
mailto:carolina.ndias@gmail.com


 

1112 

 

dentro e fora desse espaço. Temas como exclusão, diferenças, preconceito, 

desigualdade, desrespeito, violência dentre tantos outros comparecem no universo 

escolar com uma frequência cada vez maior sendo necessário o envolvimento coletivo 

de professores, alunos e familiares, gestão escolar, psicólogos escolares e outros 

profissionais da instituição em busca de formas inovadoras para lidar com tais assuntos, 

descontruir estereótipos e contribuir com uma formação humana digna, respeitosa e 

ética. 

Temos ciência de que o movimento pela democratização do ensino no Brasil 

ganhou força a partir do século XX, viabilizando que não apenas as elites, mas todos os 

cidadãos tivessem acesso à educação gratuita, por meio da ampliação das instituições 

escolares e da expansão das matrículas nas escolas públicas. (BITTAR; BITTAR, 

2012). A Constituição Federal de 1988 assegurou o direito à educação respeitando, entre 

outros, os princípios de “igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola”; e “garantia de padrão de qualidade”. (BRASIL, 1988, art. 206, incisos I e VII). 

É preciso reconhecer que a democratização do acesso à educação promoveu 

inegáveis progressos em relação ao aumento de oportunidades de inserção na escola, 

mas de forma contraditória, trouxe em seu bojo um conjunto de desafios pedagógicos e 

sociais que requerem propostas político-pedagógicas diferenciadas.  

Ao longo de trinta anos (1988-2018), constatou-se que a garantia do acesso à 

escolarização a grupos antes marginalizados não foi compatível com a garantia de 

direitos humanos fundamentais, acirrando-se ainda mais o preconceito e as intolerâncias 

quanto às diferenças de raça, gênero, religião, classe social, perfil estético, intelectual e 

outras. 

Autores da Psicologia Escolar (BARROCO, 2007; CAMPOS et al 2007; 

GUZZO, 2007; MEIRA, 2012; PATTO, 2008; SOUSA, 2007; dentre outros), 

produziram trabalhos para historicizar, refletir, denunciar e problematizar questões que 

envolvem a diversidade presente no contexto escolar e que geram situações de exclusão, 

discriminação, preconceito e outras formas de violência vividas pelos alunos e 

professores. 

Barroco (2007) alerta para o fato de que vivemos numa época em que há uma 

defesa da inclusão e, ao mesmo tempo, presenciamos práticas sociais altamente 
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excludentes. Cada um dos grupos marginalizados tem lutado pelos seus direitos e pela 

sua inclusão na sociedade, no entanto, muitas vezes os direitos de uns entram em 

conflito com os de outros, provocando novas formas de violência, discriminação e 

exclusão. 

A autora aborda, ainda, que numa sociedade capitalista todos são incluídos: uma 

parcela pequena da população apropria-se e usufrui dos bens materiais, culturais, 

artísticos etc. produzidos pela humanidade e uma parcela grande da população, apesar 

de ficar à margem dessa apropriação, continua fazendo parte da sociedade. Dentre essas 

pessoas que estão à margem encontram-se muitos dos alunos que fracassam na escola, e 

escancaram as mazelas de sua condição precária de vida. 

 

O drama desta maioria, a quem o pão e o teto não são assegurados, 

encaminha para a precariedade de mediações significativas para que a 

aprendizagem escolar e não-escolar se efetive. Não é difícil imaginar as 

dificuldades que encontra para participar da vida escolar naquilo que deveria 

ser o essencial: a aquisição do conhecimento científico (BARROCO, 2007, 

p.162). 

 

Na mesma direção de Barroco, Guzzo (2007), discute sobre as desigualdades nas 

relações sociais, a violação dos direitos humanos e as marcas impressas no sujeito por 

uma sociedade capitalista. A autora ressalta o quanto na escola pública tem se 

presenciado diversas formas de violência, física ou simbólica, que se materializam nas 

relações professor-aluno, aluno-aluno, escola-família, dentre outras. Muitas vezes a 

escola não se posiciona, mostra-se amordaçada, paralisada diante da realidade. Outras 

vezes ignora as especificidades de seus alunos e o contexto social o qual são 

provenientes, e por não encontrarem formas mais adequadas de enfrentamento a essa 

situação posta, acaba por exercer autoridade e reproduzir a violência e as relações 

desumanizadas presentes na sociedade, instalando-se um ciclo vicioso. 

Campos et al (2007) ressaltam o aspecto contraditório da escola que para alguns 

representa espaço e oportunidade de ascensão social, profissionalização, para outros 

representa espaço de discriminação e violência. Desenvolveram um estudo sobre a 

violência nas escolas em Natal (RN) e as contribuições do trabalho do psicólogo escolar 

no enfrentamento à essa demanda. Ressaltaram ao final da pesquisa a importância de os 
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psicólogos escolares se unirem aos outros profissionais da educação na luta por políticas 

públicas que rompam com a desigualdade social, a discriminação, a violência e 

garantam a inclusão de todos nas escolas. 

Meira (2012) expõe que a história de exclusão escolar no Brasil é antiga e que 

apesar de ter havido mudanças quanto à democratização do ensino, ainda hoje 

presenciamos a exclusão sutil em que se inclui a todos mas continua-se excluindo a 

maior parte deles. Assim, inicialmente grande parte das crianças de classes populares 

não tinha acesso à escola, depois passaram a frequentar, mas em geral apresentavam 

reprovações e altos índices de evasão e atualmente, muitos alunos, mesmo frequentando 

as escolas, principalmente de rede pública, não conseguem se apropriar dos 

conhecimentos ofertados pelas mesmas. Nessa perspectiva muitos desses alunos 

fracassam na escola, são rotulados, excluídos, tornam-se vítimas de preconceitos pelas 

diferenças expressas no seu modo de ser, agir, aprender e desenvolver-se. 

Patto (2008) questiona o discurso da inclusão numa sociedade marcada pela 

desigualdade social, de oportunidades e de condições concretas de vida. Nessa 

sociedade, revela-se um modelo de escola pública desmantelada, que não tem 

conseguido sequer cumprir sua função de ensinar a ler e a escrever, tampouco formar 

cidadãos críticos e conscientes de seus direitos e da necessária participação na sociedade 

para que haja transformações. Nos dizeres de Patto (2008, p. 38): “Retiradas das ruas ou 

do mundo do trabalho, as crianças não estão tendo, de fato, o direito ao ensino, pois, 

como regra, estão sendo incluídas precariamente numa escola em cacos”. 

No que tange às questões raciais Sousa (2007) aponta que o racismo se configura 

como um dos principais problemas no Brasil. Segundo a autora, circula em nosso país a 

crença no mito da democracia racial  

 

que difunde o ideário de que por aqui todas as pessoas são iguais, não temos 

problemas de racismo porque, inclusive, permitimos que negros se casem 

com brancos e acredita-se que no mercado de trabalho é a competência que 

define quem pode trabalhar (SOUSA, 2007, p. 224).  

 

O processo histórico de formação da população brasileira, bem como as raízes 

escravocratas que sustentam tal formação, definiram lugares sociais e relações de 

superioridade e inferioridade em função da origem desse povo, que se mantém até hoje. 
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As manifestações religiosas da cultura africana ainda são fortemente menosprezadas e 

as mídias e outros meios de comunicação, apesar de apresentarem algumas expressões 

dessa cultura, ou retratarem personagens negros em suas cenas, trazem imagens 

estereotipadas e ocupando lugares de marginalização (SOUSA, 2007). 

As reflexões sobre a diversidade presente nas escolas não são recentes. Há 

algum tempo temos acompanhado e participado das discussões em torno de uma 

educação inclusiva que atenda às necessidades, cada vez mais diversificadas, dos 

alunos. Em trabalho anterior, Lima e Nunes (2011, p. 268) já apontavam sobre a 

necessidade de uma revisão dos currículos escolares, “com vistas a atender a 

diversidade social, cultural, étnico-racial, de gênero, dentre outros aspectos que 

constituem a vida humana e enriquecem o universo escolar”. 

Verificamos que grande parte dos professores encontra dificuldades em lidar 

com tal diversidade no exercício de sua prática, evidenciando a necessidade de um 

trabalho contextualizado que considere as múltiplas dimensões do desenvolvimento, da 

aprendizagem e as diferentes realidades dos alunos com os quais trabalham. Não raro, 

docentes e outros componentes da equipe escolar deparam-se com problemas de várias 

ordens que requerem intervenção imediata, o que exige todo um esforço na busca dos 

recursos e estratégias mais adequados ao contexto.  

Entendendo que o papel social da escola é trabalhar com os conhecimentos 

historicamente acumulados pela humanidade, consideramos o espaço escolar como 

fundamental para a transformação da sociedade atual. Reconhecemos a importância de 

propostas curriculares que, ao mesmo tempo, considerem as contribuições das várias 

áreas de conhecimento em suas especificidades e consolidem um trabalho docente 

pautado na formação ética (LIMA; NUNES, 2011). 

Em nossa atuação como psicólogas escolares na Escola de Educação Básica da 

Universidade Federal de Uberlândia (Eseba/UFU), procuramos promover espaços de 

reflexão e de discussão com os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 

sobre temas relacionados à formação para a cidadania. As práticas desenvolvidas 

fundamentam-se, predominantemente, nos pressupostos da Teoria Histórico Cultural e 

da Psicologia Escolar e Educacional numa perspectiva crítica (BARROCO, 2007; 

BOCK, 2009; FACCI et al 2012; GUZZO, 2007; MITJÁNS MARTÍNEZ, 2007; 



 

1116 

 

PATTO, 2010, SILVA et al 2014; SOUZA, 2010; TANAMACHI & MEIRA, 2003, 

dentre outros).  

Em busca da realização de ações articuladas ao currículo e às propostas 

pedagógicas desenvolvidas pelos professores, propomos atividades interdisciplinares 

abordando questões relacionadas à defesa dos direitos humanos, da ética, da 

solidariedade e outros valores, numa perspectiva de uma formação humanizadora, que 

possibilite refletir sobre as diferentes realidades presentes no cenário da instituição 

escolar e sobre as trocas estabelecidas entre os sujeitos que compõem este espaço, com 

o intuito de lutar por uma escola mais empática, justa e democrática. 

Nessa escola, nossas ações estão definidas em um documento intitulado 

Parâmetros Curriculares da Eseba (PCE) em que consta como proposta curricular da 

área: 

[...] a área de Psicologia Escolar trabalha temas diversificados que emergem 

na sala de aula com o intuito de contribuir com a formação integral dos 

alunos, numa perspectiva humanitária e ética. Dentre os temas, destacam-se: 

disciplina, afetividade, relacionamento interpessoal, dificuldades no processo 

de escolarização, criatividade, solidariedade, respeito, medos, expressão de 

sentimentos, inclusão, violência, sexualidade e outros. As discussões destas 

temáticas acontecem concomitantes ao processo de escolarização formal. 

Assim, tais ações são estruturadas de forma a complementar e enriquecer a 

formação do indivíduo enquanto cidadão (ESEBA/UFU, 2010). 

 

Alguns documentos formativos organizados e difundidos pelos Conselhos de 

Psicologia e outras instâncias representativas da categoria também respaldam a atuação 

dos psicólogos nessa instituição como, por exemplo, as “Referências Técnicas para 

Atuação de Psicólogos na Educação Básica”, que reiteram os princípios éticos do 

trabalho do psicólogo no campo da Educação, dentre eles a promoção de discussões 

sobre a inclusão e o respeito à diversidade humana. Defende-se que, por meio de 

reflexões no espaço escolar, “pode-se ter uma compreensão histórico social do 

significado da deficiência, do preconceito, das práticas excludentes, superando 

intervenções focadas na atuação clínica, individual” (CFP, 2013, p. 60).  

O papel do psicólogo escolar na Eseba/UFU delimita um espaço de atuação 

ético-político no cotidiano, visando contribuir com a melhoria da qualidade da função 

educativa, fundamentando-se nos diversos conhecimentos psicológicos advindos de 
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diferentes áreas da psicologia, além dos princípios fundamentais explicitados no Código 

de Ética Profissional do Psicólogo (CFP, 2005), dentre os quais destacamos: 

 

O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, 

da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos 

valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

[...] contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 

O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e 

historicamente a realidade política, econômica, social e cultural (CFP, 2005, 

p.7). 

 

Ao desenvolvermos intervenções psicoeducacionais com crianças da educação 

infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental na escola supracitada cujas 

temáticas principais referem-se à ética, respeito, solidariedade, responsabilidade social, 

justiça, não-violência, democracia, cidadania, temos, cada vez mais, a convicção de que 

trabalhar esses temas é responsabilidade de todos. Contudo, fundamentadas em nossa 

formação em psicologia, vivenciamos na prática escolar as contribuições advindas desse 

campo de conhecimentos (LIMA; NUNES, 2011). 

Conforme explicitado em documento construído pela Área de Psicologia Escolar 

e Educação Especial da Eseba/UFU nomeamos de “intervenções psicoeducacionais” 

ações realizadas pelos docentes da Psicologia Escolar com grupos de estudantes, com o 

intuito de tematizar situações trazidas pelas crianças nas vivências escolares e em suas 

experiências de vida (ESEBA/UFU, 2010).  

Nas intervenções psicoeducacionais realizadas com grupos de crianças, temos 

como objetivos principais: refletir sobre a ética nas relações interpessoais, os direitos 

humanos e a realidade sociocultural em que vivemos, com o intuito de favorecer a 

conscientização sobre o papel de cada cidadão na construção de uma sociedade mais 

justa e igualitária; promover espaços de convivência, onde a diversidade de ideias, 

crenças, ritmos e padrões sociais seja considerada oportunidade de crescimento para 

todos os envolvidos. 

Como forma de ilustração apresentaremos a seguir alguns recortes de 

intervenções psicoeducacionais realizados com alunos da Eseba/UFU em que pudemos 
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perceber possíveis efeitos dessas ações para algumas mudanças de posturas e 

comportamentos por parte das crianças. 

Em intervenção em sala de aula, intitulada “Gaveta dos sentimentos”, em turma 

de 3º ano do Ensino Fundamental no ano de 2017, alguns depoimentos de crianças 

chamaram à atenção da psicóloga escolar e dos professores, apontando para a 

necessidade de ações específicas que promovessem mais discussões acerca das 

diferenças étnico-raciais e dos padrões de beleza impostos pela mídia e pela sociedade 

de consumo. Alguns exemplos de depoimentos:  

 

“Um amigo me chamou de preto, e já vi alguém chamar outro colega de 

gordo.” 

“Meus colegas me chamam de gorda e feia”. 

“Meus amigos falam mal de mim porque sou baixinho”.  

“Minha colega não quis pegar na minha mão quando fizemos dupla, porque 

disse que sou sujo. Acho que é por causa da minha cor.” 

 

Em outro momento em que foi realizada uma atividade coletiva em sala de aula 

com crianças de 2º ano do Ensino Fundamental, por meio de um instrumento criado 

pela psicóloga escolar e intitulado “Jogo da Convivência”, composto por fichas 

contendo questões sobre possíveis situações vivenciadas no cotidiano escolar e em 

outros contextos sociais, uma aluna responde à seguinte pergunta:     

 

Meu colega é discriminado porque tem a cor de pele diferente dos demais. 

Como será que ele se sente? O que você pensa sobre isso?  

Resposta: “Essa pessoa deve se sentir mal, a cor da pele das pessoas não faz 

diferença”. 

 

Outra criança, na sequência, pede a palavra e relata que já viveu situações em 

que foi discriminada e excluída no ambiente escolar, pelo fato de ser negra e morar em 

assentamento.  

Em intervenção psicoeducacional realizada com turmas da Educação Infantil 

com crianças em idade de quatro e cinco anos sobre o tema da diversidade, chamou-nos 

atenção o envolvimento das crianças no diálogo e realização de atividade sobre o tema. 

Contamos a história “Tudo bem ser diferente” de autoria de Todd Parr e depois 

solicitamos às crianças que em duplas observassem as diferenças entre os pares.  
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As crianças, em sua maioria, referiram-se às diferenças em suas roupas, ou 

tamanho de cabelo, ou a diferença entre ser menino e menina. Em uma das turmas, uma 

criança disse: “Ela é diferente porque é neguinha”. A criança mencionada demonstrou 

bastante constrangimento e mediante a mediação da psicóloga, a criança que havia se 

dirigido à colega com uma palavra de teor pejorativo e discriminatório, desculpou-se e 

disse à ela que não sabia que isso a deixaria triste porque “é assim que a mamãe fala!” 

Nessa mesma turma, uma criança disse que a colega era “japonesa” e essa também 

manifestou desagrado, porque alegou ser “brasileira”. No momento das produções, as 

crianças foram orientadas a montar cartazes sobre as diferenças utilizando imagens de 

revistas que retratassem a diversidade presente em nossa sociedade. Nas quatro turmas 

em que realizamos tal atividade percebemos que, no momento em que as crianças 

procuravam as gravuras, passavam despercebidas imagens de pessoas negras, indígenas, 

idosos, pobres. Problematizamos essa situação junto às crianças, sendo que uma delas 

comentou o seguinte: 

 

“Professora você disse pra gente procurar imagem de pessoas diferentes e 

não de pessoas feias. Eu não quero colocar pessoas feias em nosso trabalho”. 

 

Nesse sentido, ficou clara a necessidade de um trabalho destinado à reflexão de 

temas relativos à ética nas relações interpessoais, aos direitos humanos e à realidade 

sociocultural em que vivemos, com o intuito de promover a conscientização sobre o 

papel de cada um na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Decidiu-se 

dar continuidade às intervenções psicoeducacionais realizadas, e também viabilizar 

alguns encontros em pequenos grupos, onde foram apresentadas diferentes situações 

identificadas no próprio cotidiano escolar, utilizadas como disparadores dos diálogos.  

Foram realizados, ainda, diálogos com as famílias dos alunos em relação a temas 

como preconceito, racismo e discriminação. Vale destacar que essas e outras temáticas 

são trabalhadas no cotidiano escolar, em sala de aula pelos professores e pelos 

psicólogos escolares nas intervenções e oficinas psicoeducacionais, diálogos com as 

famílias das crianças envolvidas e com as próprias crianças, além de reuniões com os 

professores e gestores da escola.  



 

1120 

 

De modo geral, ao realizarmos avaliações com as crianças, familiares e 

professores foi consensual a percepção de mudança de postura nos grupos participantes 

das intervenções psicoeducacionais.    

 

Principais desafios ao psicólogo escolar: a ética no cotidiano escolar 

Concordamos com Guzzo (2007) que as questões sociais e os efeitos das 

desigualdades, tão presentes na nossa sociedade para a vida de indivíduos e de grupos, 

são objeto de preocupação e de estudo da Psicologia e devem ser prioridade nos debates 

atuais, sobretudo no interior da escola e de outros espaços educacionais. Por outro lado, 

ressaltamos que desencadear tais debates, ou ainda promover ações que rompam com 

atitudes preconceituosas e de discriminação não é tarefa fácil e representam um desafio 

aos psicólogos escolares e demais componentes da equipe escolar.  

Sendo assim, para além das ações específicas dirigidas aos alunos, entendemos a 

necessidade de os psicólogos escolares assumirem postura crítica, ética e respeitosa em 

todas as ações realizadas na escola, atentando-se principalmente para os seguintes 

aspectos: 

a) Considerar a diversidade dos membros da comunidade escolar 

A clientela da escola é originária de realidades socioeconômicas e culturais 

muito diferentes, o que implica na riqueza de um cenário marcado por relações calcadas 

na diversidade de princípios, valores e de experiências concretas vividas por seus atores. 

Nessa perspectiva, consideramos todos que compõem a comunidade escolar e visamos o 

diálogo e as trocas interpessoais como forma de ampliarmos o repertório cultural dos 

sujeitos que compõem a escola. 

b) Promover ações que efetivem a Educação Inclusiva  

A Educação Inclusiva sustenta-se no princípio de que todos os seres humanos 

possuem o mesmo valor e os mesmos direitos. Incluir significa lutar pela “Educação 

para todos” e proporcionar oportunidades iguais a todos os alunos. Para que tais 

princípios se consolidem na prática faz-se necessário viabilizar mudanças curriculares, 

modificações estruturais e nas estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com a 

comunidade. 
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c) Fundamentação teórica das práticas realizadas 

Uma atuação em psicologia escolar fundamentada no compromisso ético de 

defesa aos direitos humanos fundamentais sustenta-se no exame crítico permanente das 

ações cotidianas e do processo de escolarização, bem como do referencial teórico que 

respalde uma prática crítica, possibilitando questionar paradigmas, concepções e 

atitudes excludentes. 

Nessa direção, reiteramos a importância de uma atuação em Psicologia Escolar 

que assuma o compromisso social com uma sociedade mais justa e, portanto, com a luta 

pelos mais desfavorecidos (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2005), visando à ampliação da 

consciência dos indivíduos que constituem a escola, pautada nos seguintes objetivos: 

 

contribuir para a promoção e a defesa de uma educação que cumpra seu 

caráter público, universal e de qualidade para todos; colaborar para a 

igualdade de acesso e permanência na escola de pessoas que têm sido 

excluídas por serem consideradas deficientes, anormais, inferiores, 

diferentes, indígenas, homossexuais, negros, caboclos, etc.; ampliar a ideia 

de inclusão, no intuito de articulá-la à defesa dos direitos humanos, em todas 

as vertentes de luta contra a discriminação, a invalidação, a desqualificação e 

o preconceito. (CFP, 2009, p. 16) 

 

Assim, em nossa percepção, a atuação do psicólogo escolar deve consolidar-se 

em uma postura ética, não-excludente, comprometida com o respeito aos direitos 

humanos e com a justiça social. Nesse sentido, tal postura poderá materializar-se:  

 na prática cotidiana, por meio de uma análise mais ampliada dos 

fenômenos escolares, fundamentada em uma abordagem teórico-metodológica 

consistente e em postura crítica; 

 na escuta reflexiva, acolhedora e cuidadosa, utilizando a sensibilidade, o 

cuidado com o outro e o sigilo profissional; 

 nas avaliações psicoeducacionais realizadas, escolhendo recursos e 

estratégias que ampliem a visão sobre a queixa escolar anunciada, procedendo com 

definições de critérios críticos de análises, rompendo com avaliações preconceituosas, 

tendenciosas, que culpabilizam, estigmatizam ou rotulam indivíduos;  

 nos encaminhamentos a profissionais e serviços especializados externos à 

escola, os quais devem ser efeitos quando os recursos da escola se mostrarem 
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insuficientes à situação apresentada. Nesse sentido, procuramos colaborar com o 

acompanhamento do aluno fora do ambiente escolar, de forma ética e respeitosa;  

 nas intervenções psicoeducacionais por meio de planejamentos coerentes, 

utilizando-se de recursos e de estratégias que favoreçam a tomada de consciência acerca 

da importância da inclusão escolar e social;   

 nos estudos de caso em equipe multidisciplinar, na elaboração e 

arquivamento de relatórios, na produção de artigos e realização de pesquisas pautados 

na ética e no sigilo profissional de forma a não identificar, nem expor os sujeitos, 

preservando suas identidades e suas histórias de vida. 

 

Considerações finais: 

Diante do exposto, reiteramos a importância de se trabalhar o respeito à 

diversidade e a ética na escola de forma a romper com preconceitos, estereótipos, 

contribuindo com as relações humanas nesse contexto. Muitas vezes o preconceito 

velado ou mesmo explícito no ambiente escolar, além de trazer sofrimento aos 

envolvidos, produz e reproduz outras formas de exclusão, fortalecendo o ciclo vicioso 

de discriminação, humilhação e desigualdade. 

A partir da Teoria Histórico Cultural, entendemos que o processo de constituição 

do sujeito é histórico e social, sendo o meio fonte de desenvolvimento. Nessa 

perspectiva, a mudança do meio faz gerar a necessidade de responder a esse meio de 

forma diferente.  Isto implica no fato de que se criamos situações de aprendizagem 

pautadas no diálogo, reflexão, empatia, em que novos valores e conceitos são 

incorporados, novos equilíbrios e desequilíbrios serão produzidos, o que levará ao 

desenvolvimento desses sujeitos (VYGOTSKI, 2006). 

Quanto mais experiências e acesso ao mundo os sujeitos tiverem, maiores as 

possibilidades de significarem e elaborarem suas emoções e vivências. Precisamos, 

então, considerar como as crianças interagem com o espaço escolar e significam-no, 

para conseguirmos ampliar essas significações e promovermos vivências 

transformadoras, que ampliem a consciência. 

As ações desenvolvidas e apresentadas nesse texto representam possibilidades de 

intervenções que têm o objetivo de promover conscientização e reflexão crítica sobre o 
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papel que cada um exerce na construção de um mundo mais igualitário. No entanto, é 

preciso um esforço coletivo na escola que permita uma análise crítica do contexto 

escolar e que corrobore na busca de recursos e estratégias adequadas na prevenção e 

enfrentamento de situações de preconceito, discriminação e violência. Cada escola 

possui sua própria realidade específica e concreta, e não podemos desconsiderar que as 

questões sociais, culturais, políticas interferem de forma direta, mas também diversa em 

cada contexto.  

Nessa perspectiva, defendemos as intervenções da Psicologia Escolar e a 

realização de um trabalho formativo, construtivo e reflexivo sobre as temáticas aqui 

referidas junto à infância. Entendemos que essa atuação ético-política adotada pelos 

psicólogos escolares tem muito a contribuir com a comunidade escolar, principalmente 

quando bem fundamentada e consistente teoricamente e com propostas que visam a 

construção de relações humanas mais respeitosas, saudáveis e inclusivas. 
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Resumo:  
Este trabalho refere-se à pesquisa de doutorado, em andamento, intitulada “O cotidiano 

escolar da educação infantil: o que dizem as crianças sobre vivências”, tem como 

objetivo identificar e analisar se as crianças da Educação Infantil são ouvidas e 

participam ativamente da construção das práticas pedagógicas a elas destinadas, bem 

como, compreender quais as percepções delas acerca das experiências vivenciadas no 

cotidiano escolar. Para tanto, nos apoiamos teoricamente na literatura que discute as 

crianças e as infâncias na perspectiva histórico-cultural, principalmente em VIGOTSKY 

(2000, 2007), MELLO (2007, 2010, 2014), RIBEIRO (2009). Para alcançar nosso 

objetivo, utilizaremos como metodologia a pesquisa qualitativa do tipo etnográfico, por 

possibilitar um diálogo permanente entre pesquisador e sujeitos pesquisados. 

Acreditamos que pensar a escola de educação infantil como um espaço rico de 

experiências, de construção de cultura, de estabelecimento de laços afetivos, como um 

tempo de aprendizagens e de prazer, significa compreender as crianças como sujeitos 

históricos, de direitos e produtores de cultura. Entendemos que ouvir as crianças, o que 

pensam, dizem, gostam ou não gostam no espaço escolar, é fundamental para se 

construir uma escola de educação infantil que seja realmente humanizadora.  

 

Palavras chave: crianças, infâncias, cotidiano escolar. 

 

Introdução 

Ao fazermos uma breve análise das pesquisas realizadas na Educação Infantil, 

percebemos que a maioria delas é sobre as crianças e não com as crianças. É possível 

reconhecer nelas as vozes dos profissionais, mas, em poucos casos se escutam os 

principais atores, que são as crianças.  

Segundo Barbosa (2009), historicamente, as crianças nasciam e eram cuidadas 

exclusivamente por suas famílias. As interações com outras crianças eram realizadas por 

meio de brincadeiras de rua com os vizinhos ou parentes. Havia um processo 

mailto:naisamestrado@yahoo.com.br
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hierárquico em que os adultos eram superiores às crianças. Os adultos tinham o dever de 

apresentar o mundo às crianças e não havia possibilidades de resistência das crianças a 

tal modelo. 

Nos últimos tempos essa relação verticalizada começou a ser questionada. 

Ocorreram mudanças sociais, científicas, tecnológicas, de costumes, que sinalizaram 

que as crianças não são passivas, ao contrário, são ativas, históricas, produtoras de 

cultura, que interagem com o mundo e com os outros.  

Atualmente a escola de Educação Infantil é um dos principais espaços onde as 

relações sociais das crianças acontecem, pois promove encontros de sujeitos 

pertencentes a diferentes origens, faixas etárias, culturas e com experiências 

diversificadas. 

Entender a dinâmica do mundo contemporâneo, carregada de incertezas e 

instabilidades, significa pensar também em uma ação educativa para a Educação Infantil 

que seja dialógica e reflexiva, que viva as contradições do contexto social amplo, bem 

como as construções culturais. 

No que se refere à legislação, foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB nº 9.394/96 que assegurou a Educação Infantil como a primeira etapa 

da educação básica. Sendo assim, consideramos necessário pensar a especificidade da 

Educação Infantil para além da preparação para a próxima etapa, o Ensino Fundamental. 

Em 2013 a Lei nº 12.796 enfatizou a obrigatoriedade da matrícula de crianças de 

4 e 5 anos de idade, na Educação Infantil. Um ganho no que se refere aos direitos das 

crianças, mas, por outro lado surge-nos uma preocupação: A escola e os profissionais 

que atuam no referido nível de ensino conseguem entender que mesmo se tornando 

obrigatória a matrícula dessa faixa etária, a Educação Infantil não pode perder sua 

especificidade para transformar-se em uma preparação para o Ensino Fundamental, com 

uma escolarização precoce, focando na construção da habilidade da leitura e da escrita?  

Outra preocupação é que as crianças sejam reduzidas a alunos, excluindo as 

experiências específicas das infâncias, como as brincadeiras, que podem ser 

consideradas o centro do trabalho pedagógico na Educação Infantil.  

Kishimoto (2010, p.1) enfatiza que a brincadeira é importante para a criança 

explorar o mundo, entendê-lo e tentar se expressar por meio das diferentes linguagens.  
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Ao brincar, a criança experimenta o poder explorar o mundo dos objetos, das 

pessoas, da natureza e da cultura, para compreendê-lo e expressá-lo por meio 

de variadas linguagens. Mas é no plano da imaginação que o brincar se 

destaca pela mobilização dos significados. Enfim, sua importância se 

relaciona com a cultura da infância, que coloca a brincadeira como 

ferramenta para a criança se expressar, aprender e se desenvolver 

(KISHIMOTO, 2010, p.1).  

 

Para não correr o risco de fazer da Educação Infantil uma preparação para o 

Ensino Fundamental é imprescindível pensar em uma proposta pedagógica que tenha 

como foco as crianças como um seres históricos e produtores de cultura. 

Segundo Barbosa (2009) foi criado um estereótipo de aluno há mais de duzentos 

anos, em que para aprender, era preciso que a criança estivesse concentrada, imóvel e 

em silêncio. Assim, a criança teria que negar seu corpo para ter concentração e prestar 

atenção no que o (a) professor (a) estava ensinando. 

Entendemos que as crianças são seres históricos, sociais e produtores de cultura, 

possuem ainda um corpo que sente, pensa, emociona, imagina, transforma, inventa, cria 

e etc. Mas, para tornarem-se sujeitos sociais precisam relacionar e interagir com seus 

pares. 

Para nós, a escola de Educação Infantil precisa ser repensada como um espaço 

rico de experiências, de construção de cultura, de estabelecimento de laços afetivos, 

como um tempo de aprendizagem e de prazer, o que significa entender as crianças como 

sujeitos históricos, de direitos e produtores de cultura. 

O interesse pelo tema infâncias, crianças e cotidiano escolar na Educação 

Infantil foi construído ao longo da nossa trajetória profissional, enquanto professora e 

coordenadora pedagógica de escolas municipais de Educação Infantil desde 2008. Neste 

percurso, sempre observamos as crianças durante o tempo de permanência na escola, 

atentando-nos para seus gostos e preferências, as brincadeiras, a rotina de atividades, a 

organização do tempo, do espaço e dos materiais, dentre inúmeras outras situações.  

Percebemos ao longo dos anos de experiência que a Educação Infantil é pensada 

e planejada por adultos e que as crianças não são ouvidas. Cabe a elas seguirem a rotina, 

como entrar na fila para as refeições e para ir ao banheiro, fazer as atividades, cumprir 

combinados e obedecer aos adultos. 
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Em vários momentos pensávamos, se tal modelo de Educação Infantil era uma 

situação isolada, ou se acontecia nas demais instituições públicas de educação infantil. 

Durante as reuniões e formações com os pedagogos de outras escolas, sempre 

trocávamos experiências acerca da temática e percebíamos pelo relato dos colegas de 

profissão, que na maioria das vezes a opinião das crianças não era considerada para o 

planejamento das atividades, uma situação que nos incomodava muito. 

Com o convite para fazer parte da assessoria pedagógica da Educação Infantil da 

rede municipal de ensino, assumindo com os demais membros da equipe, o 

acompanhamento pedagógico de todas as escolas municipais de Educação Infantil, foi 

possível realizar visitas interventivas, conversar com crianças e profissionais, observar 

os espaços e “o que diziam” as paredes das escolas. Foi assim que nossas inquietações 

se intensificaram no sentido de pensar como as crianças têm participado da construção 

das propostas pedagógicas a elas destinadas e como a escola de Educação Infantil é 

percebida pelas crianças que ali estão, do que elas gostam e do que não gostam. 

É neste contexto que surge o nosso problema com algumas questões a serem 

respondidas: as crianças são ouvidas e participam ativamente da construção das práticas 

pedagógicas a elas destinadas? Como tem sido as experiências das crianças na Educação 

Infantil? O que os profissionais consideram importante que as crianças aprendam? O 

que as crianças gostariam de aprender? Como impactar o trabalho pedagógico docente 

compreendendo a criança como um sujeito histórico-cultural, numa perspectiva de 

escuta ativa com as crianças? 

Tais indagações nos remetem diretamente à contribuição social que a pesquisa 

poderá promover, isso porque, temos a intenção de estudar a escola de Educação 

Infantil na percepção das crianças, queremos ouvi-las, ver o brilho no olhar, suas 

emoções e suas pretensões, queremos acima de tudo contribuir para que a escola de 

Educação Infantil seja pensada e planejada a partir do olhar das crianças e não dos 

adultos. 

Dessa forma temos como objetivo geral: identificar e analisar se as crianças da 

Educação Infantil são ouvidas e participam ativamente da construção das práticas 

pedagógicas a elas destinadas, bem como, compreender quais as percepções delas 

acerca das experiências vivenciadas no cotidiano escolar.  
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A partir do objetivo geral apresentamos os seguintes objetivos específicos:  

 Promover a reflexão com os professores acerca das práticas pedagógicas 

tendo como referência a fala das crianças, o que gostam e o que não gostam na escola de 

Educação Infantil. 

 Analisar se o trabalho pedagógico com as crianças tem respeitado a 

especificidade das infâncias ou se tem sido voltado para a preparação para o Ensino 

Fundamental. 

 Identificar como a brincadeira está presente no cotidiano das crianças na 

Educação Infantil. 

 Visualizar as atividades propostas para as crianças refletindo sobre seus 

sentidos e significados para as mesmas, compreendendo a criança como um sujeito 

histórico-cultural. 

 Estabelecer uma comparação entre o que os professores consideram 

importante para a aprendizagem das crianças e o que estas gostariam de aprender. 

 

Fundamentação teórica  

A presente pesquisa encontra-se na fase de revisão bibliográfica e tem se  

fundamentado na literatura que discute as crianças e as infâncias na perspectiva 

histórico-cultural. Optamos por apoiar o trabalho nessa dimensão teórica por 

entendermos que a mesma está diretamente ligada à nossa proposta de ouvir as crianças, 

o que pensam, o que dizem, o que gostam ou não gostam na escola de Educação 

Infantil.  

Percebemos que o tempo da infância está cada vez mais reduzido na sociedade 

atual e a Educação Infantil, muitas vezes, tem ficado restrita à escolarização precoce, 

deixando de dar espaço para as crianças construírem suas aprendizagens por meio das 

brincadeiras e interagindo com os pares. Assim, consideramos imprescindível ouvir a 

criança, o que ela espera da escola e o que lhe é prazeroso. 

Segundo Vygotsky (2007) a construção de conhecimentos está relacionada às 

nossas experiências anteriores e provém das relações e interações entre as pessoas, no 

caso da Educação Infantil, crianças e crianças, crianças e profissionais e entre 

profissionais e profissionais.  



 

1131 

 

A perspectiva histórico-cultural ressalta que a criança aprende quando é sujeito 

da construção do conhecimento. Se a criança participa ativamente das práticas 

pedagógicas, se ela percebe que é ouvida e que constrói o conhecimento junto com os 

pares, maior é a chance de a criança vivenciar aprendizagens carregadas de sentido e 

significado para elas. 

A esse respeito, Mello (2010) enfatiza que: 

 

Retomando a teoria histórico-cultural, a criança que aprende é ativa no 

processo de aprender. O que isso significa? Que ela aprende quando é sujeito 

do processo de conhecimento e não um elemento passivo que recebe pronto o 

conteúdo do ensino. No processo de relacionar-se com o mundo e de 

apropriar-se dos objetos que o compõem (a linguagem, os objetos materiais e 

não materiais, os instrumentos, as técnicas, os hábitos e os costumes, os 

valores, enfim o conjunto da cultura humana) a criança atribui sentido a tudo 

o que vê, experimenta, conhece. Só a criança que está em atividade é capaz 

de atribuir um sentido ao que realiza. E o que significa estar em atividade? 

Significa a criança saber o que está fazendo, para que faz e estar motivada 

pelo resultado daquilo que realiza. (MELLO, 2010, p. 3). 

 

Entendemos que a escola de Educação Infantil deve pensar e propor formas de 

valorizar a brincadeira como atividade principal a ser desenvolvida, pois é por meio dela 

que as crianças, não apenas interpretam os elementos da cultura, mas também 

experimentam, aprendem, interagem, socializam e definem papéis, símbolos e posições 

sociais que representam modos de organização social e, além de tudo, são felizes. 

Para tanto, os espaços das instituições de Educação Infantil devem ser 

organizados com o objetivo de estimular a brincadeira, o desenvolvimento e a 

curiosidade das crianças, proporcionando experiências variadas para que elas se 

apropriem dos conceitos socialmente construídos e atribuam sentido e significado ao 

que aprendem e realizam. 

 

Assim, em lugar de encurtar a infância por meio de práticas educativas que 

antecipam a escolarização, é preciso aperfeiçoar o conteúdo e os métodos 

educativos para assegurar em cada idade da criança as vivências necessárias 

para o desenvolvimento da personalidade e da inteligência em formação já na 

infância pré-escolar. A compreensão de que a criança é capaz, desde que 

nasce, de estabelecer relações com o entorno e o entendimento de que o 

acesso rico e diversificado à cultura permite a reprodução das máximas 

qualidades humanas devem estimular o enriquecimento máximo das 

vivências propostas às crianças (MELLO, 2007 p. 91).  
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Para pensar a criança como um sujeito histórico e produtor de cultura é 

imprescindível que o profissional da Educação Infantil tenha um olhar sensível 
32

e 

contextualizado para as infâncias no desenvolvimento de sua prática pedagógica. 

Cavasin (2008) ressalta: 

 

É importante que o profissional que atua junto às crianças observe o seu fazer 

pedagógico, como ele acontece, quanto tempo dura, onde as crianças 

preferem ficar, o que mais as agita, e o que as deixa tranquilas, para poder, 

deste modo, fazer uma organização do tempo. Esse conhecimento é 

fundamental, caso contrário corre-se o risco de ter uma rotina sem nenhum 

significado e muitas vezes até autoritária, tirando a autonomia das crianças 

(CAVASIN, 2008, p. 50).  

 

Para Vygotsky (1988), o bom ensino é aquele que estimula o desenvolvimento 

infantil, aquele que se adianta ao que a criança já sabe, desafiando-a a fazer atividades 

que só conseguiria realizar com a ajuda da professora ou de um parceiro mais 

experiente.  

Dessa forma, defendemos uma prática pedagógica que seja pensada a partir da 

escuta ativa feita com as crianças, valorizando suas culturas, suas experiências, estando 

sempre atentos ao que as crianças falam e gostam e, principalmente, respeitando-as 

enquanto sujeito de direitos e produtores de cultura. 

Para Freire (1996) é necessário que o (a) professor (a) esteja disposto (a) a ouvir, 

a dialogar, a fazer de suas aulas momentos de liberdade para falar, debater, refletir e 

estar disponível para compreender o que as crianças desejam. 

Para construirmos uma educação infantil fundamentada na humanização é 

essencial ouvirmos os principais sujeitos desse processo que são as crianças, não mais 

pensar em uma escola sobre as crianças, mas sim com as crianças.  

 

                                                           
32

 Enxergar as infâncias nessa perspectiva é reconhecer que: A infância é uma construção social, 

elaborada para e pelas crianças, em um conjunto ativamente negociado de relações sociais. Embora a 

infância seja um fato biológico, a maneira como ela é entendida é determinada socialmente. A infância, 

como construção social, é sempre contextualizada em relação ao tempo, ao local e à cultura, variando 

segundo a classe, o gênero e outras condições socioeconômicas, por isso não há nenhuma infância 

natural, nem universal, mas muitas infâncias e crianças; As crianças são atores sociais, participando da 

construção e determinando suas próprias vidas, mas também a vida daqueles que as cercam e das 

sociedades em que vivem, contribuindo para a aprendizagem como agentes que constroem sobre o 

conhecimento experimental. (DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003, p. 71 acréscimos nossos). 
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Desenvolvimento  

Entendemos que as investigações com crianças, exigem uma metodologia de 

pesquisa que possibilite a participação ativa e direta do pesquisador no contexto em que 

a investigação será realizada, bem como promover uma interação com os sujeitos.  

Neste sentido, propomos uma investigação de abordagem qualitativa, por 

possibilitar uma ação reflexiva do pesquisador, tanto no que se refere aos dados 

coletados, quanto à busca teórica constante, para construir novos significados e sentidos 

ao que será descoberto no decorrer da pesquisa. 

 

A pesquisa qualitativa não corresponde a uma definição instrumental, é 

epistemológica e teórica, e apóia-se em processos diferentes de construção do 

conhecimento [...]; se debruça sobre o conhecimento de um objeto complexo: 

a subjetividade, cujos elementos estão implicados simultaneamente em 

diferentes processos constitutivos do todo, os quais mudam em face do 

contexto em que se expressa o sujeito concreto. A história e o contexto que 

caracterizam o desenvolvimento do sujeito marcam sua singularidade, que é 

expressão da riqueza e plasticidade do fenômeno subjetivo (GONZÁLEZ 

REY, 2002, p. 50-51). 

 

Segundo Menga e André (1986) a abordagem qualitativa está relacionada “[...] a 

obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a 

perspectiva dos participantes” (p.13). 

Neste sentido, entendemos que a proposta de investigação de ouvir as crianças  

para compreender suas percepções acerca das vivências na educação infantil requer uma 

imersão e dedicação no campo pesquisado. Por esse motivo, realizaremos a investigação 

em duas escolas municipais de educação infantil distintas, com um número reduzido de 

crianças. Em cada escola será selecionada apenas uma turma de crianças com cinco 

anos de idade para participarem da pesquisa, bem como seus professores.  

Entendemos que nossa pesquisa, por envolver crianças pequenas na educação 

infantil, exige um trabalho colaborativo e requer que o pesquisador seja ativo no 

processo de investigação. Assim, optamos por uma orientação etnográfica de pesquisa, 

por acreditar que imergir em um campo de investigação, requer um diálogo permanente 

entre pesquisador e sujeito pesquisado.  
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Em etnografia realizamos um trabalho de construção e tessitura, que se 

relaciona com nossas experiências sociais e culturais em confronto com as 

experiências das crianças, estranhas e próximas, íntimas e distantes de nós 

adultos. Realizamos, portanto, um duplo exercício de familiarização e 

distanciamento que é, no mínimo, instigante. Este jogo tenso de estabelece 

relações entre o que é estranho e, ao mesmo tempo, tão próximo e íntimo, é o 

que consideramos um desafio na produção nos estudos com crianças 

(DELGADO E MULLER, 2005, p. 9).  

 

De acordo com as ponderações da abordagem qualitativa do tipo etnográfico, 

apontaremos algumas possibilidades de instrumentos de pesquisa para a construção das 

percepções das crianças acerca de suas vivências na educação infantil. 

Inicialmente utilizaremos da pesquisa bibliográfica, fundamentada por meio do 

levantamento da temática proposta em obras clássicas e contemporâneas para a 

construção da fundamentação teórica da pesquisa.  

Posteriormente à pesquisa bibliográfica inicial daremos início à pesquisa de 

campo. Por ser uma investigação com as crianças, consideramos imprescindível a 

diversificação, bem como a combinação de instrumentos e técnicas, para colaborar no 

esclarecimento das hipóteses e problemáticas levantadas. Assim, utilizaremos as 

seguintes ferramentas, observação participante, entrevistas, desenhos, atividades lúdicas 

e outras que se fizerem necessárias no decorrer do processo.  

 

No caso das crianças, a lógica da comunicação com elas, para conhecer seu 

ponto de vista, não pode centrar-se na oralidade, muito menos de forma 

exclusiva escrita. Por isso há necessidade de cruzar fala ou diálogos em 

grupo com desenhos, com fotografias – feitas pelas próprias crianças, por 

exemplo, a respeito do que elas privilegiam na creche, do espaço que elas 

gostam de ficar, do que elas gostam de fazer – em vez de formular apenas 

uma pergunta genérica e direta (CRUZ, 2008, p. 90). 

 

Assim, nos propomos a adentrar no universo infantil, promovendo uma 

convivência de escuta e de respeito ao que as crianças dizem, preferem e gostam. A 

partir disso, construir reflexões junto aos professores para que desenvolvam uma prática 

pedagógica em que as crianças se sintam acolhidas, respeitadas e contempladas. 
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Considerações finais  

Como já foi mencionado, nossa pesquisa encontra-se na fase inicial, de 

levantamento bibliográfico e ainda não temos considerações pontuais. Mas no que se 

refere ao mapeamento teórico feito até o momento acerca das infâncias, crianças, 

cotidiano escolar e educação infantil, percebemos as crianças têm ganhado cada vez 

mais lugar nos estudos sobre as infâncias, sendo consideradas como sujeitos históricos, 

sociais e produtores de cultura. 

Os autores e autoras têm utilizado nas suas publicações o termo infâncias, pois 

grande parte defende que não existe uma ideia de criança universal e sim infâncias e 

crianças - vistas no plural, que devem ser tratadas como sujeitos históricos, únicos, 

sociais e culturais. 

Acreditamos na construção de uma educação infantil que seja pensada e 

planejada juntamente com as crianças, não mais pensar em uma escola sobre as 

crianças, mas sim com as crianças. Respeitar o que elas dizem, preferem e gostam 

significa pensar em uma prática pedagógica em que elas se sintam acolhidas, 

respeitadas e contempladas.  
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Ensino fundamental e médio: currículos, 

metodologias e práticas escolares 
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Resumo: 

Esse trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa que está sendo 

desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação 

da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), na linha de pesquisa Saberes e Práticas 

Educativas. O objetivo geral da pesquisa consiste em analisar a formação os saberes e 

práticas de professoras e professores que atuam nas escolas localizadas no meio rural do 

município de Ituiutaba, MG, Brasil. Como objetivos específicos destacam-se: mapear o 

cenário do município de Ituiutaba, MG, buscando representar as possíveis ruralidades 

existentes aos redores das escolas localizadas no meio rural; pesquisar a formação 

inicial e a formação continuada das professoras e professores de História que atuam nas 

escolas localizadas no meio rural de Ituiutaba, MG; refletir os saberes e práticas das 

professoras e professores de História que atuam nas escolas localizadas no meio rural do 

município de Ituiutaba, MG. Esse texto limitou-se em apresentar a perspectiva 

metodológica que perpassará a pesquisa, apresentando um breve contexto da situação 

escolar do meio rural e destacando os estudos descoloniais para fundamentar a proposta 

de uma educação do campo e para os jovens do campo, uma vez que esse espaço ainda é 

considerado lugar de atraso. 

 

Palavras-chave: Educação do Campo; Educação do Meio Rural; Estudos Descoloniais. 

 

Introdução 

Esse trabalho é referente a resultados parciais de uma pesquisa que está sendo 

desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação 

da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), na linha de pesquisa Saberes e Práticas 

Educativas. O objetivo geral da pesquisa consiste em analisar a formação os saberes e 

                                                           
1
 Este texto apresenta resultados de um projeto aprovado pelo edital da Chamada Universal MCTI/CNPq  

nº  01/2016,  intitulado: “Ensinar  e Aprender História: um estudo em escolas localizadas no meio rural do 

município de Ituiutaba, MG, Brasil” 
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práticas de professoras e professores que atuam nas escolas localizadas no meio rural do 

município de Ituiutaba, MG, Brasil. Em busca de atingirmos nosso objetivo geral 

estabelecemos como objetivos específicos: mapear o cenário do município de Ituiutaba, 

MG, nos detendo em apresentar as possíveis ruralidades existentes aos redores das 

escolas localizadas no meio rural; pesquisar a formação inicial e a formação continuada 

das professoras e professores de História que atuam nas escolas localizadas no meio 

rural de Ituiutaba, MG; refletir os saberes e práticas das professoras e professores de 

História que atuam nas escolas localizadas no meio rural do município de Ituiutaba, 

MG. 

Na busca de respostas às problemáticas citadas nesta investigação, optaremos 

por privilegiar a abordagem qualitativa de pesquisa educacional, por favorecer uma 

visão ampla do objeto estudado e envolvimento do pesquisador com a realidade social, 

política, econômica e cultural. Como nos ensina Pais (2001), “em ambiências 

qualitativas os critérios de seleção são critérios de compreensão, pertinência e não os de 

representatividade estatística”. (p. 110). A abordagem qualitativa não se resume aos 

aspectos superficiais e limitados, permite considerar e respeitar a subjetividade dos 

sujeitos da pesquisa.  

O desenvolvimento da pesquisa acontecerá em três fases distintas: análise de 

documentos; observação do espaço escolar; produção de notas de campo e entrevistas 

com professores de História. Perpassará por todas as fases a revisão bibliográfica acerca 

da educação no meio rural, ensino de História e formação, saberes e práticas de 

professores e professoras. Desse modo o olhar sobre as escolas rurais do município de 

Ituiutaba, MG, Brasil bem como a análise dos documentos procura relacionar o local 

com o global. Acreditamos que as características das escolas rurais do município 

pesquisado, por um lado, dialogam com o que acontecia no meio brasileiro, por outro, 

possuem suas especificidades. 

Na continuidade deste trabalho apresentamos a perspectiva teórico metodológica 

que perpassará a pesquisa, destacamos um olhar sobre contexto da situação escolar do 

meio rural brasileiro e os estudos descoloniais que utilizamos para fundamentar a 

proposta de uma Educação do Campo e para as crianças e jovens do campo, uma vez 

que esse espaço ainda é considerado lugar de atraso. 
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A perspectiva teórico metodológica 

Em busca de responder aos nossos objetivos citados nesta investigação, optamos 

por realizarmos uma pesquisa de cunho qualitativa de pesquisa educacional, por 

considerarmos que nosso objeto de pesquisa é quem determina para as escolhas de 

procedimentos metodológicos e não o contrário.  

A pesquisa qualitativa é voltada para análise de casos concretos em sua 

particularidade temporal e local, partindo das expressões e atividades das pessoas em 

seus contextos locais (FLICK, 2004, pag.28). Compreendemos a importância de ser 

estudado em sua complexidade e totalidade do seu contexto. Desse modo, nosso campo 

de pesquisa está relacionado as práticas e interações dos sujeitos com o cotidiano 

escolar. A pesquisa qualitativa nos possibilita uma visão ampla do objeto estudado 

proporcionando envolvimento do pesquisador com a realidade social, política, 

econômica e cultural. Nesse sentido, compactuamos com Flick (2004) ao afirmar que os 

critérios centrais da pesquisa qualitativa, consistem em demonstrar se as descobertas são 

fundamentadas em material empírico e se os métodos foram adequadamente escolhidos 

e aplicados ao objeto de estudo. 

Ao propormos fundamentar nosso trabalho na pesquisa qualitativa estamos 

considerando que ao longo da empiria estabeleceremos comunicação com o objeto de 

estudo e seus integrantes, pois eles são autores da produção do conhecimento. De 

acordo com Flick, 

 

As subjetividades do pesquisador e daqueles que estão sendo estudados são 

parte do processo de pesquisa. As reflexões dos pesquisadores sobre suas 

ações e observações no campo, suas impressões, irritações, sentimentos, e 

assim por diante, tornam-se dados em sim mesmo, constituindo parte da 

interpretação, sendo documentadas em diários de pesquisa ou em protocolos 

de contexto. (Pag.22) 

 

É necessário considerar e registrar toda a dinâmica de vida pessoal e social que 

marca o dia a dia daqueles sujeitos que dedicam seu tempo a escolarização dos jovens e 

adolescentes que estudam no meio rural. Pois, seus comportamentos refletem nas suas 

práticas docentes, impactando negativamente ou positivamente na relação com o espaço 
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e os estudantes. A abordagem qualitativa não se resume aos aspectos superficiais e 

limitados, permite considerar e respeitar a subjetividade dos sujeitos da pesquisa.  

A pesquisa qualitativa possibilita aos pesquisadores uma ampla variedade de 

abordagens e métodos a serem desenvolvidos, não limitando o pesquisador a um 

conceito teórico e metodológico padronizado. Assim, é possível a utilização de diversas 

abordagens teóricas e procedimentos metodológicos. Realizamos a pesquisa qualitativa 

fundamentados na modalidade de pesquisa científica de história oral, e utilizamos 

procedimentos metodológicos, como revisão bibliográfica e observação, afim de 

contemplar nossos objetivos anteriormente citados. Compactuamos com Meihy (2005, 

pag. 19), ao afirmar que a presença do passado no presente imediato das pessoas é a 

razão de ser da história oral. Nessa medida, a história oral não só oferece uma mudança 

do conceito de história, mas, mais do que isso, garante sentido social à vida de 

depoentes e leitores, que passam a entender a sequência histórica e se sentir parte do 

contexto em que vivem. É uma história do tempo presente, e que podemos chamar de 

história viva. De acordo com Meihy (2005), 

 

Atualmente, a história oral já se constitui em partes integrante do debate 

sobre a função do conhecimento social e atua em uma linha que questiona a 

tradição historiográfica centrada em documentos oficiais. Por isso, a história 

oral hoje é a parte inerente dos debates sobre tendências da historiografia 

contemporânea ou da história do tempo presente. Como pressuposto, a 

história oral implica uma percepção do passado como algo que tem 

continuidade hoje e cujo processo histórico não está acabado. É isso que 

marca a história oral como “história viva” (Pag.19) 

 

É necessário levarmos em consideração a presença do passado no presente 

imediato das pessoas, pois isso, é o motivo de ser história oral. A história oral é o que 

justifica o sentido social à vida dos entrevistados e leitores, proporcionando uma 

reflexão do lugar de onde falam. De acordo com MEIHY (2005), as fontes orais são 

manifestações sonoras, gravadas, decorrentes da voz humana que se reservam para um 

tipo de registro de arquivamento ou estudo. Escolhemos a história oral por 

compreendermos que essa metodologia satisfaz à necessidade de haver uma 

participação social sobre o nosso objeto de pesquisa, e, nesse sentido está ligada à 

consciência de cidadania.  
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Utilizamos o referencial da história oral temática, na elaboração e realização das 

entrevistas orais os professores de História que atuam nas escolas localizadas no meio 

rural do município de Ituiutaba, MG, Brasil. Para a história oral temática, interessa-nos 

a história pessoal do narrador, apenas aquilo que revela aspectos úteis à informação 

temática central (Bom Meihy, 2002).  

Nossa opção por utilizar o instrumento de revisão bibliográfica é fundamentado 

em Barros (2011), pois, defendemos que a revisão bibliográfica é importante para que a 

pesquisa efetivamente se realize. Pois, segundo o autor, ninguém inicia uma reflexão 

científica ou acadêmica a partir do ponto zero. Ao iniciar qualquer trabalho ou esforço 

de reflexão científica é fundamental que o pesquisador considere as conquistas ou 

questionamentos que já foram levantados em trabalhos anteriores, mesmo que seja para 

criticá-los. Para Barros, a tarefa da revisão bibliográfica não é listar todos os livros que 

forem importantes para o seu tema, o que se pede na revisão bibliográfica são 

comentários críticos sobre alguns itens da bibliografia existente que você considera 

particularmente importantes, seja para neles se apoiar, seja para criticá-los. (2011 p 55). 

Concordamos com o autor ao afirmar que as obras a serem destacadas na revisão 

bibliográfica devem ser bem exploradas para compreensão da temática abordada.  

O olhar sobre as escolas rurais do município de Ituiutaba, MG, bem como a 

análise dos documentos procura relacionar o local com o global. Concordamos com 

Rusen (2007), ao afirmar que a pesquisa e a historiografia são dois lados, mas também 

duas fases do processo histórico do conhecimento. Toda pesquisa tem por objetivo 

transformar-se em historiografia, não só porque necessitam ser expressos em 

linguagem, mas também porque elas funcionam como componentes de uma história e 

assim são vistas. Por mais que a pesquisa e a historiografia se entrelacem, ou seja, lados 

de uma mesma coisa, Rusen (2007) as distingue com duas fases do processo histórico 

do conhecimento: 1) no princípio da relação à experiência (que o conhecimento 

histórico mantém na pesquisa); 2) no princípio da relação com o público alvo (na 

apresentação histórica). Na pesquisa, trata-se da forma cognitiva, de uma regra de 

pensamento. Na apresentação, trata-se de uma forma expressiva, baseada em princípios 

estéticos e retóricos. 
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A pesquisa documental se deterá nos arquivos da Secretaria de Educação do 

município e projetos políticos pedagógicos (PPP), das escolas localizadas na zona rural 

do município de Ituiutaba, MG. Nossa proposta de análise dos documentos leva em 

conta o que Le Goff (2008) nos ensina: o documento é um monumento e deve ser 

questionado, pois ele é fruto de sua sociedade. Para o autor, “O documento é 

monumento. Resultado das sociedades históricas para impor ao futuro-voluntariamente 

ou involuntariamente-determinada imagem de si próprias.” (LE GOFF, 2008, p. 538) 

As observações da rotina escolar rural serão baseadas nos ensinamentos de 

Vianna (2007), que afirma que, a observação é uma das mais importantes fontes de 

informações em pesquisas qualitativas em educação. Para o autor, sem uma minuciosa 

observação não é possível haver ciência. Dessa forma, registrarei as anotações 

realizadas nas visitas nas escolas de forma detalhada com o intuito de reunir os dados 

das observações. Ao concordarmos com o autor, afirmamos que não basta ao 

observador simplesmente olhar, mas, torna-se fundamental saber ver, identificar e 

descrever os diversos tipos de interações e processos humanos. Para isso, no trabalho de 

campo, é importante a concentração, a paciência, o espírito alerta, a sensibilidade e a 

energia física para concretizar a tarefa.  

Nesse sentido, realizaremos nossa pesquisa dentro de uma proposta teórico-

metodológica que considera a integração e a complementaridade do corpo teórico com 

os procedimentos metodológicos. Aliados à Bourdieu (1982) defendemos que as opções 

técnicas mais empíricas sejam inseparáveis das opções teóricas na construção do objeto 

de estudo. 

 

A proposta dos estudos descoloniais 

A revolução científica do século XVI, que culminou com a consolidação da 

ciência moderna, e tornou-se global, nega o caráter racional de todas as formas de 

conhecimento que não se pautam por seus princípios epistemológicos e metodológicos. 

Silencia, negligência e/ou hierarquiza outras formas de conhecimento. Nesse cenário, o 

rural passa a ser considerado lugar subalternizado. Os sujeitos do campo pessoas sem 

conhecimento, “sem cultura”, atrasadas. O urbano visto como espaço de cultura, de 
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conhecimento, de progresso. Apresenta as marcas de uma “linha abissal”, metáfora 

utilizada por Santos (2009) ao referir ao pensamento moderno ocidental.  

Para problematizar essa construção histórica, consideramos inspiradores os 

estudos descoloniais. Segundo Grosfoguel (2008, p. 116), em 1998, iniciou o diálogo 

entre o Grupo Sul-asiático de Estudos Subalternos e o Grupo Latino-americano de 

Estudos Subalternos, do que resultou na publicação de vários artigos na revista 

científica Nepantla. Depois desse primeiro encontro, o Grupo Latino-americano 

começou a se desagregar. De acordo com Grosfoguel, o motivo da desagregação foi o 

fato de que a maioria dos acadêmicos latino-americanistas vivia nos Estados Unidos da 

América (EUA) e que, apesar de produzirem um conhecimento alternativo e radical, 

reproduziam o esquema epistêmico dos Estudos Regionais nos Estados Unidos. À 

semelhança da imperial epistemologia dos Estudos Regionais, a teoria permaneceu 

sediada no hemisfério norte, enquanto os sujeitos a estudar encontravam-se no sul.  

A proposta dos que optaram pelos estudos descoloniais tornou evidente a 

necessidade de transcender epistemologicamente – ou seja, descolonizar – a 

epistemologia e os cânones ocidentais. Inspirados em autores descoloniais, tais como 

Walsh (2007,2009), Quijano (2005), Hall (2005), Grosfoguel (2008), dentre outros que 

condenam o colonialismo pela disseminação de uma tutela epistemológica 

hierarquizante de saber-poder, que suprimiu as nações dos povos colonizados, 

subalternizando uma diversidade de saberes, compreendemos que no contexto da 

colonialidade, podemos identificar heranças do colonialismo.  

Walsh (2007), aborda em seus estudos o conceito de Interculturalidade, 

afirmando que esse conceito tem um significado particular na América Latina, ligados à 

geopolítica do lugar e do espaço, da resistência histórica e atual dos índios e negros a 

suas construções de um projeto social, cultural e político, orientação ética e epistêmica 

para a descolonização e transformação (p. 47). A autora compreende a 

interculturalidade como representante de uma lógica, não simplesmente um discurso 

construído a partir da particularidade da diferença. Implica um conhecimento e 

pensamento que não se encontra separado dos paradigmas ou estruturas dominantes. Ao 

conhecer essa lógica gera um conhecimento outro (Pag.51). 
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A autora evidência que a política multicultural atual sugere muito mais que o 

reconhecimento da diversidade. Afirma que é uma estratégia política funcional do 

sistema-mundo moderno e ainda colonial que pretende “incluir” os excluídos dentro de 

um modelo globalizado de sociedade regido pelos interesses do mercado. Porém, essas 

estratégias não buscam transformar as estruturas sociais racializadas, pois, tem como 

objetivo administrar a diversidade, mantendo-a sob controle, para que não tenha 

maiores questionamentos. Nesse sentido, o multiculturalismo neoliberal ou 

interculturalidade funcional, não questiona as regras do jogo é perfeitamente compatível 

com a lógica do modelo neoliberal existente. 

Para defender o seu posicionamento a favor de um interculturalidade crítica, 

Walsh afirma que o interculturalismo funcional busca promover o diálogo e a tolerância 

sem evidenciar as causas da diferença social e cultural hoje existentes. Em contrapartida 

o interculturalismo crítico busca extinguir por métodos políticos não violentos. A 

abordagem na prática que marca a interculturalidade crítica não é funcional ao modelo 

neoliberal, ao contrário disso, é questionador. Resistem tanto por transformação social 

como para criação de condições de poder e saber e ser muito distintas. A 

interculturalidade crítica é um projeto que aponta a resistência e a vida mesma no 

imaginário do outro e uma outra forma de convivência de viver com/em sociedade. 

A interculturalidade crítica, como prática política desenha um outro caminho 

muito distinto do que apresenta a interculturalidade funcional. O caminho não se limita 

as esferas políticas, sociais e culturais, também se cruzam as do saber e do ser. Se 

preocupa também com a exclusão, negação e subalternização ontológica e epistêmico-

cognitiva de conhecimentos que privilegiam alguns sobre outros “naturalizando” a 

diferença e ocultando as desigualdades que se encontram  e se mantem no seu interior.  

Quijano (2005), problematiza dizendo que a produção histórica da América 

Latina é responsável pela maior destruição sociocultural e demográfica da história que 

chegou a nosso conhecimento. Ou seja, foi responsável por condicionar muitos povos à 

condição de camponeses iletrados, explorados, culturalmente colonizados e 

dependentes. Dentro desse processo aconteceu os desaparecimentos étnicos, culturais e 

principalmente de identidades. A essa nova condição estabelecida por essa produção 

histórica, as heranças culturais foram sendo tomadas por imposição de uma outra 
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cultura, que não representa verdadeiramente as origens desses povos. Quijano considera 

que os movimentos atuais dos indígenas e o novo movimento afro-latino-americano 

podem contribuir muito para problematizar “essa história”. O autor nos chama atenção 

ainda para o que ele chama de elemento fundador dessa dominação social, a ideia de 

raça. O que ele considera ser a primeira categoria social da modernidade. 

Ainda para Quijano (2005), o conceito de raça foi consequência do processo de 

destruição de um território histórico e da instituição de uma nova ordem, de um novo 

padrão de poder, consequentemente vigorou a ideia de que os dominados são o que são, 

não como vítimas de um conflito de poder, mas sim enquanto inferiores em sua natureza 

material e, por isso, em sua capacidade de produção histórico-cultural (QUIJANO, 

2005, pag.17). O autor chama todo esse processo de colonialidade, e não a distância da 

modernidade. Essa colonialidade é causadora de desencontros entre nossa experiencia 

histórica. 

Não podemos deixar de afirmar que toda essa construção de uma história que 

não é realmente a história desses povos gera crises em vários sentidos, mas o que 

consideramos importante salientar é a crise de identidade, esse conceito é fundamental 

para a pensarmos os povos do campo, que trabalham e que moram no campo. Existe 

uma crise identitária que afeta as crianças, adolescente, jovens e adultos do meio rural, 

pois não se reconhecem enquanto protagonistas do lugar que habitam. 

Nessa perspectiva de uma crise identitária, concordamos com Hall (2005), ao 

reafirmar que, “as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 

social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 

moderno, até aqui visto como um sujeito unificado” (Pag.7). Nesse sentido, a chamada 

crise de identidade faz parte de um complexo de mudanças que muda as estruturas e os 

processos centrais das sociedades modernas. De acordo com Hall (2005),  

 

A identidade torna-se uma "celebração móvel": formada transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (Hall, 1987). É definida 

historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades 

diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao 

redor de um "eu" coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, 

empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações 

estão sendo continuamente deslocadas. A identidade plenamente unificada, 
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completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que 

os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos 

confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 

identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar — 

ao menos temporariamente. (Pag.13) 

 

Concordamos com Hall pois, ao considerarmos os sujeitos do campo 

protagonistas de seus espaços, é indissociável falarmos das multiculturas que envolvem 

o espaço rural. Não existe uma hegemonia cultural que marca o campesinato. Existem 

uma multiplicidade de culturas no meio rural, devido ao extenso território brasileiro e 

suas regiões, esse universo pluricultural é marcado por diferenças e identidades. 

 

Educação no meio rural: um olhar histórico 

Ao retomarmos o olhar para o espaço rural brasileiro, em que a concentração de 

terras remonta à sua colonização pelos europeus, podemos dizer que o território é 

pretensioso pela lógica do capital. Na década de 1960, o Brasil estabeleceu uma era de 

modernização da agricultura, que teve repercussões profundas no campesinato, 

lançando sobre esses povos incertezas. O processo de modernização ganha espaço em 

meados de 1960 no campo, fundamentado na inserção das tecnologias, nos incentivos 

estatais e na produção industrial. Esse processo alcança características conservadoras e 

contraditórias à medida que não cria mais empregos no campo, ao contrário, desapropria 

o pequeno produtor e acelera o processo de migração entre o campo e a cidade. 

A educação, no meio rural, não se constituiu, historicamente, em um espaço 

prioritário para uma ação planejada e institucionalizada do Estado brasileiro, o que 

privou a população do Campo, em especial, a classe trabalhadora, de ter acesso às 

políticas e serviços públicos em geral. Esse fato contribuiu para o acelerado processo de 

êxodo rural, registrado a partir da década de 1960, resultado de dois fenômenos: 

expulsão e atração. A expulsão, no caso brasileiro, aconteceu decorrente da 

modernização do Campo, que privilegiou os grandes latifundiários, não incluindo o 

agricultor familiar. E a atração que as cidades exerceram no processo de 

industrialização era, não raro, uma visão idílica, que não correspondia à realidade dos 

trabalhadores do Campo. 
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No caso brasileiro destacamos a Revolução Verde, pois foi um movimento que 

mudou toda dinâmica na agricultura, visava o aumento de produtividade nos campos do 

mundo inteiro e marcou o processo de uma modernização conservadora no meio rural 

do nosso país, fazendo do Brasil um dos maiores produtores de grãos (SANTOS, 2007, 

p. 46). A partir da comercialização e o uso desenfreado de insumos químicos, como 

fertilizantes e pesticidas, investimento de novas técnicas no sistema de irrigação, 

substituição de métodos de preparação da terra, plantio e colheita por outros 

mecanizados, e ainda, com o apoio da genética, o campo brasileiro alcança a 

modernização e conquista o mercado externo. Balsan (2006) entende que tais 

modificações na estrutura produtiva camponesa geram uma série de efeitos na vida das 

populações rurais, que vão desde as alterações ambientais, até as econômicas e sociais.  

Comprovando isso destacamos o êxodo rural. Identifica-se que é do interior das 

regiões mais afetadas pela modernização que saíram as maiores levas de camponeses 

rumo às metrópoles. De acordo com Balsan (2006), o rural passa a ser um espaço onde 

residem dois modelos de famílias de agricultores, reflexo do processo da modernização. 

Por um lado, um rural rico e de outro um rural marcado pela miséria.  

A manutenção de uma classe detentora das técnicas de produção implica o não-

acesso de uma outra a estas. Nesse meio tempo, surgem os trabalhadores temporários, 

que muitas das vezes são representados por pequenos produtores, que na conjuntura da 

agricultura capitalizada perderam suas terras e tornaram-se trabalhadores temporários. 

Santos (2007) chama este trabalhador de desterritorializado pela agroindústria. O 

pequeno produtor rural, num primeiro momento, busca maneiras para tentar manter-se 

na terra e competir com a indústria monopolista, mas logo é vencido pelos juros 

altíssimos dos subsídios e os baixos preços oferecidos pelo mercado aos seus produtos, 

o que lhe obriga a vender a terra. Dentre as questões que marcaram o espaço rural, a 

educação foi temática recorrente. 

É recorrente no debate educacional, que a educação, no âmbito do estado de 

direito, constituiu-se em uma ação estratégica para a emancipação e a cidadania de 

todos os sujeitos que vivem ou trabalham nos espaços rurais, e pode contribuir com a 

formação das crianças, jovens e adultos para o desenvolvimento sustentável regional e 

nacional. É necessário considerar a multiculturalidade de riqueza dos saberes que essas 
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populações rurais produzem nas suas experiências cotidianas, e que a agenda de 

trabalho para discutir e subsidiar a construção de uma política de educação no campo 

incorpore e vá além do respeito à diversidade cultural.  

Um dos desafios é romper com o pensamento que “a educação rural é como o 

arremedo da cidade”. Entendemos que o cotidiano das salas de aula permite uma 

interpretação de mundo e a construção do conhecimento, dessa forma permite a 

compreensão da realidade na qual os alunos estão inseridos. Porém, prevalece nas 

práticas educativas a homogeneidade, a objetividade e a uniformização. Como intuito de 

reinventar a escola localizada no meio rural é que os movimentos sociais 

protagonizaram a luta por um novo paradigma: A Educação do Campo. 

A Educação do Campo concebe o campo como espaço de vida e resistência, no 

qual camponeses lutam por acesso à terra e pela oportunidade de permanecer nela. 

Considera a diversidade dos sujeitos sociais. Reconhece a importância da agricultura 

familiar ao evidenciar a diversidade do campo brasileiro. O debate sobre a educação do 

campo, no âmbito do estado de direito, como demanda e estratégia de luta pela 

emancipação, e cidadania dos sujeitos que vivem ou trabalhem no campo, vem 

ganhando espaço. As estratégias visam colaborar para a formação das crianças, jovens e 

adultos em direção a um desenvolvimento sustentável regional e nacional.  

As propostas têm como princípio a valorização dos saberes que a população 

rural produz nas suas experiências cotidianas, e a agenda de trabalho, para discutir e 

subsidiar a construção de uma política de educação do campo, passa a incorporar o 

respeito à diversidade cultural. Aproxima da proposta de Grosfoguel (2008) ao defender 

uma perspectiva epistêmica que parta de lugares étnicos-raciais subalternos, pois assim, 

é possível contribuir em muito para uma teoria crítica descolonial radical. 

Nesse sentido, é importante explicar o porquê de se usar a expressão “Educação 

do Campo”. Para compreendermos o conceito central desse tópico compactuamos com 

Alves (2009) que demonstra, 

 

Não tem importância, aqui, a polêmica que acerca a discussão de categorias 

como campo e campesinato, a propósito de um passado que comprovaria a 

existência de traços feudais na formação histórica do Brasil. A postura teórica 

norteadora não pressupõe um passado feudal, entre nós, nem se contradiz por 

usar a expressão educação no campo. O emprego da expressão denota, tão 
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somente, que a língua fixa o uso de inúmeros termos e expressões cujos 

conteúdos originais foram superados e destruídos pela história. 

Necessariamente, no caso, educação no campo passou por um processo de 

ressignificação que só lhe permite expressar, nos dias de hoje uma acepção 

dominantemente espacial, correspondente às suas formas de realização na 

zona rural. (p. 90-91). 

 

Usar o termo Educação no Campo então significa dar visibilidade para uma 

proposta de educação pensada para as particularidades desses povos que habitam no 

meio rural, é valorizar o espaço e não tratar como “dispensa” do urbano. Uma educação 

do campo é proposta para cada nova escola que se abre e é construída para os povos do 

campo. Foram necessárias muitas lutas dos movimentos sociais e profissionais da 

educação para que se garantissem condições mínimas para uma educação voltada para 

as particularidades de cada povo do campo. 

Para Arroyo (2011) construir uma escola do campo significa estudar para viver 

no campo, ou seja, inverter a lógica de que se estuda para sair do campo. A escola do 

campo passa a ser um espaço onde especialmente as crianças e os jovens possam sentir 

orgulho do seu lugar e deste destino, não porque iludidos sobre os problemas que 

existem no campo, mas porque aparelhados e preparados para enfrentá-los, 

coletivamente. A proposta da Educação do Campo vai ao encontro da denúncia de 

Walsh (2009) ao declarar que é preciso reconsiderar e refundar, e não simplesmente 

reformar a educação, uma vez que esta nunca foi pensada para o conjunto da população, 

para a pluralidade de suas realidades, lógicas, cosmovisões civilizatórias, 

conhecimentos e sistemas de vida. 

As histórias vividas, as memórias, as identidades, as lutas voltadas para a 

constituição de um ensino voltado para a educação do campo fazem parte da 

constituição do conhecimento histórico.  

Os problemas da educação no Brasil são muitos, mas, no meio rural, a situação é 

mais complexa. Os currículos das escolas rurais, geralmente, têm dado ênfase aos 

direitos básicos da cidadania e, portanto, de uma vida digna, reduzida aos limites 

geográficos e culturais da cidade, negando-se a reconhecer o campo como um espaço 

social e de constituição de identidades e sujeitos. Esse cenário é resultado de um 

processo histórico de precarização da vida do homem do campo, em que a educação não 
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legou a essa gente o direito a uma formação que seja capaz de instrui-los para exercer 

suas funções como cidadãos e para sua permanência no campo com melhores condições 

de vida, ou para a concorrência em concursos públicos ou continuidade dos estudos em 

uma universidade.  

 

Algumas Considerações 

Os caminhos percorridos até essa fase da pesquisa nos revelaram os desafios de 

se efetivar uma educação no meio rural tijucano que considere as especificidades dos 

sujeitos que vivem no campo. Identificamos sinais de uma perspectiva descolonial pode 

contribuir para efetivação de um outro modelo de educação no meio rural, que 

problematize a realidade vivida pelas crianças e jovens do campo e que possibilite uma 

educação que dialoga com a cultura desses sujeitos.  

Na continuação da pesquisa buscaremos responder o seguinte questionamento: 

de que forma a formação, os saberes e as práticas dos professores e das professoras de 

História contribuem para a formação histórica e cidadã dos estudantes do meio rural? 

Ao realizar um trabalho de pesquisa com a educação do meio rural, Silva (2012) destaca 

a importância de se ouvir a voz dos professores de História para compreender o quanto 

essa disciplina marca, ou não, para formação do pensamento crítico e transformador. 

Buscaremos conhecer, por meio das vozes dos professores e das professoras, os temas 

desenvolvidos em sala de aula que os docentes consideravam mais relevantes no 

processo de ensinar história.  
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Resumo:  

Este trabalho é resultado de uma pesquisa de mestrado cujo objetivo foi analisar as 

concepções e práticas de avaliação das e para as aprendizagens na ação pedagógica de 

professores/as de Educação Física que participam/participaram do grupo de formação 

continuada - Laboratório de Estudos sobre Escola, Currículo e Educação Física (Lecef), 

tendo como referência de análise os fundamentos da avaliação formativa. É 

predominantemente qualitativo e tem como interesse compreender um fenômeno social 

que não se mostra, à primeira vista, apenas pela sua mensuração ou face quantitativa. É 

uma pesquisa que tem um caráter descritivo, interpretativo e reflexivo, pois vai além da 

mera descrição de dados e busca, também, discutir e refletir acerca deles, tendo como 

base um referencial teórico como Fernandes (2006, 2009), Villas Boas (2007, 2011), 

entre outros/as autores/as que trabalham em uma perspectiva de avaliação formativa A 

pesquisa apresentou uma fase bibliográfica e uma de campo, que contou com análise 

documental, observações e entrevistas. Foram investigadas quatro professoras da Rede 

Municipal de Ensino de Uberlândia, atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental e 

que participam/participaram do grupo de formação continuada Lecef. Os dados 

revelaram que as práticas avaliativas das docentes, de maneira geral, distanciam-se das 

práticas tradicionais e caminham em direção a uma aproximação aos princípios de uma 

avaliação formativa. Apontamos, como principais limitações da prática das professoras 

investigadas, a carência de registros sistemáticos e de feedbacks mais aprofundados. 

 

Palavras-chave: Educação Física; Avaliação da Aprendizagem; Educação. 

 

Introdução 

A avaliação é um campo do conhecimento que tem sido construído a partir de 

bases empíricas, que tem conceitos próprios, métodos, objeto de estudo, mecanismos de 

autorrefutação, ou que permitem avaliar a própria avaliação (meta-avaliação). E que tem 

sido desenvolvido ao longo das décadas e em diferentes áreas práticas, sendo uma delas 

a avaliação das e para as aprendizagens, a avaliação institucional, avaliação de pessoas, 

mailto:larii.ef@gmail.com
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avaliação de programas/projetos, entre outros; todas essas áreas têm uma base, que é a 

avaliação. (Informação verbal)
2
.  

Ela está presente na vida dos/das indivíduos a todo o momento; seja de forma 

consciente ou inconsciente estamos sendo constantemente avaliados ou avaliando. Na 

escola, a avaliação ganha um caráter mais rotineiro, sistematizado e, muitas vezes, é o 

centro em torno do qual gira todo processo educativo, pois se torna um mecanismo de 

aferição da aprendizagem em uma perspectiva tradicional. Conforme Villas Boas (2007, 

p. 10), na instituição escolar “[...] a avaliação é intencional e sistemática e os 

julgamentos que aí são feitos têm muitas consequências, algumas positivas, outras 

negativas”. Segundo Saul (2000, p. 25), as avaliações educacionais “[...] costumam ter 

um caráter deliberado, sistematizado, apoiam-se em pressupostos explicitados em maior 

ou menor grau, variam em complexidade e servem a múltiplos propósitos”. 

Ainda hoje, na escola, a avaliação, tradicionalmente, é realizada de maneira 

classificatória, eliminatória, seletiva, na qual o erro é condenado. Conforme 

Vasconcellos (2007), a avaliação, na prática, desempenha um papel menos pedagógico e 

mais político e não é usada em prol do processo ensino-aprendizagem, mas como um 

instrumento de poder e de controle, do sistema social, da escola, de professores/as e 

também dos familiares. O problema principal da avaliação é o  

 

[...] seu uso como instrumento de discriminação e seleção social, na medida 

em que assume no âmbito da escola, a tarefa de separar os ‘aptos’ dos 

‘inaptos’, os ‘capazes’ dos ‘incapazes’. Além disso cumpre a função de 

legitimar o sistema dominante [...] (VASCONCELLOS, 2007, p. 35). 

 

Luckesi (2008) destaca, que a avaliação educacional classificatória mantém a 

distribuição social, à medida que propicia a uns/umas o acesso e aprofundamento ao 

saber e a outros/as a evasão, estagnação. Nesse sentido, essa avaliação não auxilia na 

transformação social e, sim, fortalece o modelo social liberal conservador.  

Sobre a avaliação classificatória, Esteban (2003, p. 15) aponta que ela “[...] 

configura-se com as ideias de mérito, julgamento, punição e recompensa, exigindo o 

                                                           
2
 Informação proferida pelo professor Dr. Domingos Fernandes, que lecionou na Pós-Graduação em 

Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, na disciplina Tópicos 

Especiais em Estado, Políticas e Gestão da Educação III, por uma semana em novembro de 2016. 
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distanciamento entre os sujeitos que se entrelaçam nas práticas escolares cotidianas.” 

Destaca, então, que ela não oportuniza espaços significativos para o diálogo, cujos 

resultados e processos possam ser compartilhados pelos indivíduos imbricados na 

avaliação. E ainda, que tal prática exclui ações fundamentais em um contexto que seja 

favorável à aprendizagem de todos/as estudantes, não sendo, portanto, uma avaliação 

classificatória, suficiente para um/uma docente que almeja ensinar a todos/as 

educandos/as. 

Contrapondo-se as práticas avaliativas tradicionais, apresenta-se a avaliação 

formativa que vai na contramão da seleção, da hierarquização, da exclusão, da 

disciplinarização promovidas pela avaliação tradicional.  

 

Avaliação formativa 

A proposta de uma avaliação formativa busca a aprendizagem significativa, se 

propõe a desenvolver uma prática pedagógica comprometida com a inclusão, com a 

pluralidade, com o respeito às diferenças e com a construção coletiva. É uma prática 

contínua, que ocorre no processo, onde se torna importante que as dificuldades sejam 

sanadas ainda no transcurso da aprendizagem. Portanto, a preocupação maior é com a 

aprendizagem e não com os resultados finais, os/as estudantes precisam reconhecer o 

que sabem e ainda não sabem, e a responsabilidade do aprender é também dele/dela. 

 

Essa avaliação que promove a aprendizagem do aluno e do professor e o 

desenvolvimento da escola é denominada de formativa, em oposição à 

avaliação tradicional, que visa à aprovação e à reprovação, à atribuição de 

notas, e que se vale quase exclusivamente da prova. (VILLAS BOAS, 2007, 

p. 15). 

 

Segundo Fernandes (2009), a avaliação formativa, em princípio, possui duas 

visões: a teoria francófona e a anglo-saxônica. A primeira é aquela cujos/as 

estudiosos/as buscam, sobretudo, estudar como os/as discentes aprendem, para que 

possam intervir de forma que eles/elas próprios/próprias regulem suas aprendizagens. 

Nesse contexto, o/a professor/a tem pouca participação, levando para os/as estudantes a 

responsabilidade da aprendizagem. Processos de autoavaliação, autocontrole, 

autorregulação são essenciais nessa teoria, os feedbacks fazem parte, no entanto, não se 
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apresentam como elemento principal. A segunda, é mais pragmática, e os/as 

professores/as se apresentam de maneira mais pontual, orientando o processo de 

aprendizagem e também de feedback, elemento principal, que permitirá o/a educando/a 

comunicar ao/a docente suas aprendizagens para que ele/ela possa intervir quando 

houver dificuldades; há, portanto, nesse caso, um maior protagonismo do/da 

professor/a.  

Fernandes (2009), aponta que, atualmente, uma designação que ele considera 

mais apropriada seria Avaliação Formativa Alternativa (AFA). Destacando alguns 

princípios como: integração ensino-aprendizagem-avaliação, seleção de tarefas, 

triangulação de estratégias, técnicas e instrumentos, triangulação de atores/atrizes, 

triangulação de espaços e de tempos, transparência, papel da natureza do feedback. E 

algumas características desta avaliação: 

 

 a avaliação é deliberadamente organizada para proporcionar um 

feedback inteligente e de elevada qualidade, tendo em vista melhorar as 

aprendizagens; 

 o feedback é determinante para ativar os processos cognitivos e 

metacognitivos dos alunos, que , por sua vez, regulam e controlam os 

processos de aprendizagem, assim como para melhorar a sua motivação e 

auto-estima; 

 a natureza da interação e da comunicação entre professores e alunos é 

absolutamente central porque os professores têm que estabelecer pontes entre 

o que se considera ser importante aprender e o complexo mundo dos alunos ( 

o que são, o que sabem, como pensam, como aprendem, o que sentem , como 

sentem etc.); 

 os alunos são deliberada, ativa e sistematicamente envolvidos no 

processo do ensino e aprendizagem, responsabilizando-se pelas suas 

aprendizagens e tendo amplas oportunidades para elaborarem suas repostas e 

partilharem o que e como compreenderam; 

 as tarefas propostas aos alunos que, desejavelmente, são tanto de 

ensino, como de avaliação e de aprendizagem, são criteriosamente 

selecionadas e diversificadas, representam os domínios estruturantes do 

currículo e ativam os processos mais complexos do pensamento (analisar, 

sintetiza, avaliar, relacionar, integrar, selecionar); 

 as tarefas refletem estreita relação entre as didáticas específicas das 

disciplinas, que se constituem como elementos de referência indispensáveis, 

e a avaliação, que desempenha um papel relevante na regulação dos 

processos de aprendizagem; 

 o ambiente de avaliação das salas de aula induz uma cultura positiva 

de sucesso baseada no princípio de que todos os alunos podem aprender. 

(FERNANDES, 2009, p.60-61) 
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Este autor (2006) aponta que não se tem uma teoria pronta e acabada sobre a 

avaliação formativa, destacando a necessidade de se estudar esta realidade. Neste 

sentido o objetivo geral do estudo foi analisar as concepções e práticas de avaliação das 

e para as aprendizagens na ação de professoras de Educação Física que 

participam/participaram do grupo de formação continuada -Laboratório de Estudos 

sobre Escola, Currículo e Educação Física (Lecef), tendo como referência de análise os 

fundamentos da avaliação formativa.   

 

Os caminhos da investigação 

Este estudo é predominantemente qualitativo e tem como interesse compreender 

um fenômeno social que não se mostra, à primeira vista, apenas pela sua mensuração ou 

face quantitativa. É uma pesquisa que tem um caráter descritivo, interpretativo e 

reflexivo, pois vai além da mera descrição de dados e busca, também, discutir e refletir 

acerca deles.  

A pesquisa apresentou duas fases, uma bibliográfica e uma de campo. Na fase 

bibliográfica, coletamos dados relacionados ao nosso objeto de estudo – avaliação na 

Educação Física Escolar –, que serviu como um marco teórico no qual nos apoiamos 

para o diálogo com a realidade investigada. A fase de campo contou com a análise 

documental, que consistiu na análise de documentos de planejamento das professoras, 

denominados Estratégias de Ensino e documentos oficiais, observações e entrevistas. 

Foram investigadas quatro professoras da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia, 

atuantes nos anos iniciais do Ensino Fundamental e que participam/participaram do 

grupo de formação continuada Lecef. A observação foi realizada com as quatro 

participantes, no período de fevereiro a junho de 2017. Elas ocorreram com uma turma 

de cada professora, sendo uma de primeiro ano e as outras três de segundo ano. 

Para preservar a identidade das participantes, escolhemos codinomes para nos 

referirmos às docentes, identificadas como: Professora Azaleia, Tulipa, Violeta e 

Hortência. 

Apresentaremos neste trabalho um recorte dos resultados encontrados.  

 

Um olhar sobre a realidade investigada 
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Identificamos por meio da observação das práticas das docentes e da análise dos 

planejamentos (Estratégias de Ensino), corroborando também com os dados das 

entrevistas o que nomeamos como: Momento avaliativo inicial, Momento avaliativo 

cotidiano e Momento avaliativo final.  

 

No início nós procuramos diagnosticar os conhecimentos das crianças sobre o 

tema que será tratado naquela Estratégia de Ensino. E no final nós tentamos, 

que a criança materialize de alguma forma, registre de alguma maneira aquilo 

que ela aprendeu, que gostou, para que nós vejamos o que ela aprendeu ou 

não aprendeu. E que para nós é também uma forma de avaliar a validade do 

processo de ensino. Se os objetivos foram mesmo alcançados, se nós 

precisamos rever aquela Estratégia de Ensino, se algo precisa ser retomado. 

Eu entendo que esses são os dois pontos principiais de avaliação na 

Estratégia de Ensino, mas que outros procedimentos que estão ao longo do 

processo, também são procedimentos que podem ser considerados avaliativos 

(P. TULIPA). 

 

 Nos três planejamentos encontramos no início da Estratégia de Ensino 

um objetivo, com procedimentos metodológicos que buscavam realizar o que aqui nós 

identificamos como uma avaliação inicial ou diagnóstica dos/das estudantes – momento 

avaliativo inicial. 

 

Uma avaliação diagnóstica ou inicial faz um prognóstico sobre as 

capacidades de um determinado aluno em relação a um novo conteúdo a ser 

abordado. Trata-se de identificar algumas características de um aluno, 

objetivando escolher algumas sequências de trabalho mais bem adaptadas a 

tais características. Tenta-se identificar um perfil dos sujeitos, antes de iniciar 

qualquer trabalho de ensino, sem o que, com certeza, estaria comprometido 

todo o trabalho futuro do professor. O diagnóstico é o momento de situar 

aptidões iniciais, necessidade, interesses de um indivíduos, de verificar pré-

requisitos. É, antes de tudo, momento de detectar dificuldades dos alunos 

para que o professor possa melhor conceber estratégias de ação para 

solucioná-las. (RABELO, 1998, p. 72) 

 

Evidenciamos que as professoras buscam, em um primeiro momento, identificar, 

diagnosticar, os conhecimentos que os/as estudantes já possuem sobre a aula de 

Educação Física (temática a ser estudada). 

 

A professora leva os estudantes para o quiosque, organiza uma roda e 

pergunta àqueles/àquelas que não estudavam com ela, onde estudavam. 

Eles/Elas respondem. A professora faz então algumas perguntas para os/as 

estudantes: 
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“• Quem teve aula de Educação Física ano passado? 

• Quem se lembra do nome da professora?” A professora pergunta para 

algumas pessoas o nome. 

“• Como eram as aulas de Educação Física que você fez ano passado? Onde 

tinha a aula? Que materiais usava? Ficava na sala? Usava o pátio? A 

quadra?” 

A professora organiza um por um para falar. Um estudante conta que usava 

corda e bola, que os meninos ficavam com a bola e as meninas com a corda e 

aí, depois trocavam. 

“• O que você aprendeu nas aulas de Educação Física ano passado? 

• Para que serve a aula de Educação Física?” 

Os/As estudantes respondem: para brincar, aprender esportes, para estudar, 

para fazer todas as tarefas, brincar de pegar bola, escrever, para aprender na 

escola e em casa brincar, para ler, obedecer a professora (NOTA DE 

CAMPO, PROFESSORA VIOLETA, DIA 15/02/2017). 

 

De maneira geral, as professoras utilizaram a conversa e desenho como 

procedimentos avaliativos nesse momento. Foi possível, perceber, também, que há a 

compreensão e utilização por parte das docentes de uma avaliação diagnóstica cujos 

resultados servem como referência para as próximas ações, e não sendo empregada 

meramente como constatação com fim em si mesmo, mas, sim, como um ponto de 

partida.  

 

Eu uso as respostas para pensar, melhorar os procedimentos que eu já tinha 

previsto (P. TULIPA). 

Até porque, a partir do entendimento que cada turma vai tendo eu vou 

direcionando o trabalho. A turma que você acompanhou ela apresentou uma 

compreensão, outras turmas eu tive às vezes que mudar a forma de trabalhar 

os procedimentos porque apresentou outras lacunas no entendimento, daquilo 

que eu desejava que fosse, daquele que eu tinha almejado (P. VIOLETA). 

 

Tal entendimento e ação avaliativa corrobora com uma das características da 

avaliação formativa apontada por Fernandes (2009): o ajustamento sistemático do 

ensino de acordo com as necessidades. 

Em relação ao que nomeamos de momento avaliativo cotidiano, foi possível 

notarmos, por meio da observação, uma prática comum às professoras, que é, no início 

da aula questionar os/as estudantes sobre o que ocorreu na aula anterior. Azaleia, 

Violeta e Tulipa realizam tal prática com mais frequência, ao passo que, nas aulas de 

Hortência, foi visto poucas vezes. Essa prática tem também objetivo de avaliar, e assim 

constitui um elemento que se aproxima dos princípios de uma avaliação formativa, pois 
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“[...] propicia acompanhamento e reorientação do processo de construção dos resultados 

esperados. (LUCKESI, 2008, p. 149). 

 

Quando eu pergunto para o aluno o que que nós fizemos na aula anterior, 

para mim, eu já estou avaliando. (P. AZALEIA). 

A professora pergunta aos/as estudantes o que fizeram na aula anterior. E diz 

que toda aula começará com essa pergunta (NOTA DE CAMPO, 

PROFESSORA VIOLETA, 22/02/2017). 

 

Por fim, em relação ao momento avaliativo final, verificamos que nos 

planejamentos de Violeta, Azaleia e Tulipa havia também um objetivo específico e 

procedimentos metodológicos ao final da Estratégia de Ensino que almejavam avaliar a 

aprendizagem. No planejamento de Hortência não identificamos.  

Esse momento avaliativo final se aproxima do que é denominado avaliação 

somativa, pois conforme aponta Rabelo (1998, p. 72) “[...] é uma avaliação pontual, já 

que, habitualmente, acontece no final de uma unidade de ensino, de um curso, um ciclo 

ou bimestre etc., sempre tratando de determinar o grau de domínio de alguns objetivos 

previamente estabelecidos.” . 

No entanto, esse autor acrescenta que essa avaliação “[...] além de informar, 

situa e classifica. Sua principal função é dar certificado, titular.” (RABELO, 1998, p. 

72, grifo do autor), o que não aconteceu no caso das práticas das professoras 

investigadas. Embora essa avaliação tenha ocorrido no final de um tema de ensino, ela 

não serviu a fins classificatórios, ou de certificação. Apenas informou as docentes 

acerca das aprendizagens dos/das estudantes, o que permitiu, por exemplo, à professora 

Violeta, retomar alguns elementos. 

 

A professora pede que os/as estudantes peguem o caderno de Educação 

Física. Diz que vão desenhar o que eles/elas mais gostaram de fazer na aula 

de Educação Física do início do ano até agora e escrever o nome daquilo que 

desenharam. A professora fala que é para desenhar e colorir e que daqui a 

pouco passará olhando. Então, ela passa de mesa em mesa olhando e 

perguntando o que é que desenharam. Vê o que uma aluna desenhou e diz 

que não foi feito o que ela desenhou, que na próxima vez é para ela desenhar 

algo que fizeram na aula (NOTA DE CAMPO, PROFESSORA TULIPA, 

30/03/2017). 
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Durante a observação em relação a prática avaliativa das professoras, 

percebemos lacunas em relação a dois elementos importantes quando se trata da 

avaliação formativa, que foram pouco ou não presenciados nestes momentos 

avaliativos. São eles: feedback e registros sobre a avaliação. 

O feedback “[...] são as orientações que o professor dá ao aluno após analisar 

suas produções, para que haja avanço em suas aprendizagens.” (VILLAS BOAS, 2007, 

p. 16).  

 

Em princípio o feedback deve conduzir necessariamente a qualquer tipo de 

ação, ou conjunto de ações, que o aluno desenvolve para poder melhorar sua 

aprendizagem. Isto é, os alunos têm de aprender a interpretá-lo, a relacioná-lo 

com as qualidades dos trabalhos que desenvolvem e a utilizá-lo para 

perceberem como poderão melhorar suas aprendizagens. Nessas condições 

diremos que estamos perante uma avaliação formativa (FERNANDES, 2009, 

p. 98, grifo do autor). 

 

Portanto, o feedback é um elemento fundamental da prática avaliativa formativa, 

pois permite ao/a estudante identificar as suas dificuldades, e tentar superá-las ainda ao 

longo do processo. Permite tornar o/a discente responsável pela sua própria 

aprendizagem, além de gerar um processo inclusivo, em que o/a docente atua instigando 

a formação de um/uma educando/a autônomo/a.  

Quanto à prática das professoras investigadas percebemos que ainda falta, por 

parte destas docentes, a realização de feedback e/ou uma execução mais sistematizada, 

tendo em vista que, os feedbacks encontrados ainda eram limitados, incipientes. E ainda 

que, muitas vezes, este relaciona-se mais aos aspectos comportamentais dos/das 

estudantes. 

Ressaltamos que em uma prática avaliativa intencional o feedback precisa ser 

mais sistematizado, planejado e representar de forma mais pontual aquilo que o/a 

discente sabe ou precisa melhorar, de forma que este esteja consciente disso, é uma 

tomada de consciência. O que encontramos talvez nesta pesquisa, foram algumas 

aproximações de feedback, que ocorrem de forma espontânea, no próprio cotidiano e 

diálogo com os/as estudantes. Ainda que as docentes tenham a intenção de realizá-lo, na 

maioria das vezes, parece não ocorrer como um acompanhamento individualizado das 

aprendizagens e, sim, mais geral em relação a toda turma, sendo a esfera 



 

1163 

 

comportamental a que mais aparece nas observações, como podemos identificar nas 

notas de campo: 

 

Antes de fazer oração e chamada, a professora conversa com os/as estudantes 

sobre o comportamento, diz sobre uma reunião na sexta anterior. E diz que a 

turma está tendo problemas de comportamento com todas as aulas. A 

professora fala que em relação as aulas de Educação Física está tendo muita 

dificuldade de trabalhar com a turma (NOTA DE CAMPO, PROFESSORA 

AZALEIA, 22/03/2017). 

“Nós fizemos uma brincadeira de estátua para conhecer algumas coisas que 

podemos estudar na aula de Educação Física, na próxima aula nós vamos 

continuar trabalhando com estas imagens, vamos falar sobre elas e fazer uma 

outra atividade. Tiveram pessoas que na hora da atividade eu tive que chamar 

atenção, eu tive que tirar o D. da atividade, eu fiquei muito chateada, porque 

na hora que a música parava, o D. invés de fazer estátua ela agarrava o 

colega, ele ficava conversando, o colega tentando ver a estátua que tinha que 

fazer ele ficava na frente, isso atrapalha. Eu não quero ter que tirar ninguém 

mais da atividade.” (NOTA DE CAMPO, PROFESSORA TULIPA, 

16/02/2017). 

 

Em relação aos registros sobre avaliação, durante o período de observação em 

que acompanhamos as aulas, não percebemos as professoras investigadas realizando 

registros simultaneamente aos momentos de avaliação. Sobre os registros, a professora 

Hortência, afirma registrar somente caso seja algo “gritante”. Já Tulipa, relata anotar o 

que acredita ser necessário retomar, repetir, o que os/as estudantes estão tendo mais 

dificuldades, mas diz não realizar um registro educando/a por educando/a. Azaleia, 

declara que não faz nenhum registro. Violeta enuncia que sente falta de ter um registro 

mais sistematizado do desenvolvimento do/da estudante, apontando não ter 

instrumentais específicos para tal, mas informa que realizar na própria chamada 

marcações com os sinais + (mais), - (menos), +/- (mais ou menos) em relação a 

atividades feitas nas aulas.   

Portanto, percebemos aqui que ainda falta a realização de registros mais 

sistemáticos e individualizados dos/das estudantes por parte das docentes em relação 

aos processos avaliativos. Entendemos que o registro é um elemento importante, quando 

se trata de uma avaliação formativa, pois, assim, é possível acompanhar mais 

fidedignamente a evolução dos/das discentes, bem como suas dificuldades e 

potencialidades. Pode ficar comprometido o processo avaliativo quando este não é 
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realizado, à medida que não será possível ter-se um panorama mais específico de como 

está cada discente no que tange a suas aprendizagens. 

Conclusão 

Em síntese, apontamos que uma avaliação formativa é uma modalidade mais 

adequada ao contexto educacional de avaliação das e para as aprendizagens do que uma 

avaliação tradicional. À medida que, vai na contramão da seleção, da hierarquização, da 

exclusão, da disciplinarização, mas sim, é uma prática pedagógica comprometida com a 

inclusão, com a pluralidade, com o respeito às diferenças e com a construção coletiva, 

que possibilite a formação de um/a estudante crítico/a, autônoma/a.  

Verificamos, nas práticas avaliativas das professoras investigadas que ainda que 

se encontrem contradições quanto a uma avaliação formativa, a negação às práticas 

tradicionais é visível, pois não encontramos indícios de que elas realizem ações 

classificatórias, seletivas, excludentes, com ênfase no produto. Caminhando assim, de 

maneira geral, na direção de um distanciamento das práticas tradicionais para uma 

aproximação com a avaliação formativa. 
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Resumo:  

Apesar de inúmeras pesquisas já realizadas sobre o ensino de produção de textos no 

ensino fundamental, este tema ainda não se esgotou. Reflexões importantes já 

provocaram mudanças na forma de ensinar as crianças a escrever textos coerentes e com 

sentido, no entanto, ainda se observa práticas de ensino de produção de texto 

desvinculadas ao contexto social dos alunos. Este texto apresenta uma reflexão teórica 

de uma pesquisa de doutorado, em andamento, cujo objetivo é o de construir uma 

prática pedagógica de produção texto com crianças do 4º ano de uma escola do ensino 

fundamental da cidade de Uberlândia – Minas Gerais, tomando como base a proposta de 

Josette Jolibert.  Para concretização de tal proposta optou-se pela pesquisa-intervenção 

porque é um caminho que investiga e intervém no meio em que o problema foi pensado 

e desencadeado. Devido ao fato de ser uma pesquisa em andamento, serão apresentados, 

neste texto, apenas dados coletados em estudos bibliográficos sobre a didática de 

projetos para o ensino de produção de textos e sua pertinência para as práticas 

pedagógicas.  

 

Palavras-chave: Ensino Fundamental; Produção de texto; Projetos de ensino. 

 

Introdução 

Este trabalho é parte de uma investigação de doutorado em andamento que 

emergiu dos estudos e observações sobre as metodologias de ensino e de aprendizagem 

da produção de textos no ensino fundamental de uma escola da cidade de Uberlândia. 

Esta pesquisa encontra-se na etapa de análise de dados e o problema consiste em 

compreender como os projetos de ensino interferem no processo de produção de contos 

de alunos matriculados no 4º ano do Ensino Fundamental. 

                                                           
3
 O presente trabalho é realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES) processo 88881.188030/2018-01 – nível Doutorado Sanduíche. 
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Partimos do pressuposto de que a apropriação da escrita deve propiciar às 

crianças, além de aprender a ler e a escrever, inseri-las em práticas sociais com o 

propósito que redijam textos sociais com a intenção de transmitir mensagens reais. 

Assim entendemos que o ensino “deve ser organizado de forma que a leitura e a escrita 

se tornem necessárias às crianças [...] a escrita deve ter significado para as crianças 

como uma forma nova e complexa de linguagem” (VIGOSTKI, 2000, p. 155-156).  

Por isso, desde pequenos, os alunos em contexto escolar, precisam conhecer a 

função social da escrita, a de transmitir mensagens reais com intencionalidade e 

destinatários reais, no contexto de um projeto. Jolibert e Jacob (2006, p. 192) 

argumentam que  

 

escrever é produzir textos ou, melhor, tipos de textos, em função das próprias 

necessidades e projetos: cartas, cartazes, receitas, notícias, histórias, poemas, 

etc. Não se trata de produzir frases soltas ou parágrafos isolados que depois 

teriam que ser colocados a outros fragmentos para construir um texto 

completo. Produzir é, “de cara”, assumir a perspectiva de um determinado 

tipo de texto, dirigido a certo destinatário, com uma intencionalidade 

específica. (grifos da autora) 

 

No entanto, a expressão escrita representa, para as crianças, um processo 

permeado de muita dificuldade, porque possui leis próprias e difere da expressão oral, 

pois, nessa transição do oral para o escrito, as ideias e os sentimentos sofrem perdas 

significativas (VIGOTSKI, 2009). Por isso, intentamos estudar uma proposta de ensino 

que corroborasse com organização dessa transição a fim de que os alunos conseguissem 

produzir textos que imprimissem suas ideias e sentimentos.  

Optou-se pela pesquisa-intervenção como metodologia de investigação. Damiani 

(2012) indica essa metodologia na área educacional com o intuito de promover 

melhorias em práticas e atividades pedagógicas. A autora destaca ainda que este tipo de 

pesquisa promove intervenções no processo de ensino e de aprendizagem e tem um 

grande potencial de propor novas práticas pedagógicas e/ou aprimorar as práticas já 

existentes, além de produzir conhecimento acerca do assunto pesquisado.  

Logo, partindo dos pressupostos apresentados pela autora, sugere-se o uso da 

pesquisa-intervenção no âmbito escolar, quando tenciona-se intervir nas práticas 

escolares dos professores ou na realidade dos alunos. No caso dessa pesquisa se propôs 
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uma intervenção com a intenção de interferir na realidade dos alunos e principalmente 

na forma como liam e escreviam textos. Neste sentido, o objetivo deste artigo é 

apresentar uma reflexão teórica sobre o uso do projeto das autoras Josette Jolibert e 

Sraïki (2015) no ensino da produção de texto no contexto escolar. 

 O trabalho investigativo foi realizado durante o ano letivo de 2017 com 

31 crianças matriculadas no 4º ano do ensino fundamental de uma escola da zona oeste 

da cidade de Uberlândia. Os alunos da sala investigada se tornaram co-participantes da 

pesquisa e contribuíram de forma efetiva na construção dos dados que se deu a partir do 

desenvolvimento de um projeto de ensino que continha quinze atividades as quais 

permitiram a geração dos dados da pesquisa. Este projeto objetivou a escrita de contos e 

possibilitou a criação de uma Coletânea de contos.  

 Para este artigo não serão descritas todas as atividades desenvolvidas no 

projeto e nem debruçaremos na análise dos textos produzidos, mas apresentaremos uma 

reflexão teórica sobre a metodologia de Josette Jolibert e Sraïki (2015) para o ensino da 

escrita em contexto escolar. Para melhor compreender o processo, a exposição dos 

dados foi assim organizada: primeiramente, será apresentada uma breve apresentação da 

autora Josette Jolibert, em seguida a proposta de ensino por projetos e suas 

contribuições na produção de texto e por último as considerações finais.  

 

Josette Jolibert  

A autora e pesquisadora Josette Jolibert nasceu em 1935 na região de Tolouse e 

Burdeos, se formou na escola normal e logo após a Segunda Guerra Mundial, começou 

a trabalhar na escola normal no centro de trabalho de nível preparatório.  

Sanvicente
4
 (2013) afirma que Jolibert em seus estudos teve como referência a 

Pedagogia de Freinet, pois ela acreditava em uma prática de ensino em que os alunos 

fossem mais ativos no espaço escolar e não escolar. Segundo Sampaio (1989) Freinet 

acreditava na cooperação entre os pares, anunciava uma escola onde professores e 

alunos pudessem atuar juntos para construir o conhecimento, assim, o espírito 

cooperativo nas salas freinetianas era um ponto essencial. 

                                                           
4
 A autora apresenta um percurso pessoal e profissional da autora Josette Jolibert a partir de uma 

entrevista que a autora francesa concedeu a Sanvicente (2013)  
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Desde que começou seus trabalhos Josette Jolibert se dedicou as pesquisas que 

promovessem o ensino e a aprendizagem de crianças leitoras e produtoras de textos 

tanto na França, onde atuou no Instituto Universitário de Formação de Professores de 

Cergy-Pontoise, como na América Latina onde trabalhou por dez anos, primeiramente 

no Chile na implementação de missões educativas e depois como consultora da Unesco 

atuou nos países Bolívia, Peru, Paraguai, Uruguai, Colômbia e Argentina. 

A obra Caminhos para aprender a ler e escrever (JOLIBERT e SRAÏKI, 2015), 

a qual foi a base nesta pesquisa para planejar a coleta de dados, é o resultado de anos de 

investigação em parceria com a co-autora Christine Sraïki, que é inspetora na 

circunscrição de Val D’Oise-Nord Oues de Paris. Jolibert e Sraïki (2015, p. 11) 

apresentam o livro com estas palavras, 

 

O que propomos neste livro não é nem uma reedição condensada de nossas 

obras anteriores, nem uma proposta totalmente nova referente à formação das 

crianças nas áreas de leitura e produção de textos. 

Queremos, a luz do avanço das pesquisas em geral e de nossas pesquisas em 

particular, assim como de nossas experiências mais recentes, revisitar as 

representações, os conceitos e sobretudo as praticas delas decorrentes, 

visando a reformulação de uma proposta didática de conjunto para o ensino-

aprendizagem da leitura/escrita. (grifos das autoras) 

 

 Essa proposta de revisitar as práticas de ensino apresentadas nos livros 

anteriores emergiu principalmente porque os resultados das pesquisas da Direção da 

Prospectiva e da Avaliação da França evidenciaram recorrentemente que os alunos 

“quando se trata de empreender a coordenação de informações e a construção de 

significados para compreender um texto” apresentavam muitas dificuldades 

(JOLIBERT e SRAÏKI, 2015, p. 11). Assim Jolibert revisou e ampliou seus estudos e 

publicou nesse livro, em parceria com Sraïki um conjunto de práticas de ensino para a 

leitura e a produção de texto com crianças.   

 

Os projetos de ensino e a produção de texto 

 

Ao pensar em projeto de ensino baseado nos estudos de Jolibert e Sraïki  (2015) 

é essencial entendermos que ele é inteiramente distinto da pedagogia de projetos por 
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temas geradores, pois o primeiro tem como objetivo gerar nas crianças a necessidade de 

produzir textos com objetivos claros e reconhecidos pelo aluno, e, a segunda proposta, 

de trabalhar com temas que perpassam todas as áreas de ensino.  

Por isso Jolibert defende desde as suas primeiras obras (1994, 2006) até a mais 

recente (2015) que os projetos desenvolvidos no âmbito escolar, tanto na pré-escola (4 e 

5 anos) como nos anos iniciais do ensino fundamental, têm o objetivo de gerar nas 

crianças a necessidade de produzir textos, pois, para a autora “é escrevendo que se 

aprende a escrever (e confrontando o que se faz com suas leituras e sistematizando suas 

descobertas)” (JOLIBERT, 1994, p. 37). Assim, os projetos que adotam a mesma 

metodologia apresentada por Jolibert precisam apresentar como o objetivo central o 

ensino da leitura e da escrita, mas principalmente o objetivo de produzir textos.  

A metodologia por projetos modifica o “status das crianças na escola” 

(JOLIBERT E SRAÏKI, 2015, p. 28), pois as tornam mais ativas no processo de 

aprendizagem e as retira da posição de sentadas e silenciadas que tentam memorizar o 

que o professor ensina. As autoras apontam quatro razões para o uso do projeto de 

ensino (2015, p. 28-29): primeiro, é uma proposta humanista, nela as crianças podem 

“desenvolver personalidades que tenham simultaneamente senso de iniciativa e de 

responsabilidade, tolerância e solidariedade”. Esta forma de entender o trabalho 

pedagógico indica uma mudança na concepção pedagógica, didática e inter-pessoal do 

professor em relação ao aluno. Modifica, também, às possibilidades e às necessidades 

das crianças, a medida que se cria um ambiente educativo que valorize as capacidades 

dos alunos de aprender a ler e a escrever textos mais complexos e de que eles sejam 

capazes de construir suas aprendizagens e resolver seus problemas, projeta-se assim um 

aluno que pensa, opina, organiza o ambiente e reflete sobre seus percursos de 

aprendizagem. 

A segunda razão implica em adotar as contribuições da área da psicologia sobre 

teorias da aprendizagem. Esta pesquisa assumiu os pressupostos de Vigostki. Pensar 

numa aprendizagem significativa para os alunos, ligadas e permeadas com o ambiente 

social e histórico em que eles estão inseridos. O problema proposto no projeto de ensino 

parte sempre de uma situação real e social dos sujeitos para que “as referidas situações 

estejam contidas num projeto do próprio aprendiz e que sejam avaliadas por ele e por 



 

1171 

 

seus colegas de classe com o apoio do professor mediador” (JOLIBERT; SRAÏKI, 

2015, p. 28), pois uma aprendizagem significativa também depende de uma inter-

relação entre pares, seja ela aluno-aluno ou aluno-professor e com o meio, ou seja, de 

um ambiente cooperativo. 

A terceira razão para se adotar os projetos de ensino é o ponto de vista 

psicológico, “um aluno em projeto tem o desejo, os meios e o poder de ser bem-

sucedido. Ele mobiliza toda sua mente e toda sua energia para atingir, com a ajuda dos 

demais (colegas de classe e professores), os objetivos de progresso que determinou para 

si mesmo” (JOLIBERT; SRAÏKI, 2015, p. 29). A aprendizagem somente terá sucesso 

quando o aprendiz acredita nele e nas atividades que desenvolve, assim quando o aluno 

conhece os objetivos a serem alcançados, o espaço, os recursos, o tempo e todo o 

processo que realizará para atingir seus objetivos, as atividades se tornam mais 

significativas e ele terá uma confiança maior na sua capacidade de realização. 

Por fim, a quarta razão é o ponto de vista cognitivo, porque observa-se que os 

alunos fazem “uma transferência das competências construídas durante uma pedagogia 

de projetos para outras atividades” (JOLIBERT; SRAÏKI, 2015, p. 29), como antecipar 

uma tarefa, organizar atividades pessoais, saber registrar seus conhecimentos, estar 

aberto para dar e receber opiniões e avaliar-se. 

Assim, o projeto de ensino como metodologia para a aprendizagem da leitura e 

da escrita é uma estratégia permanente de formação que visa à construção e o 

desenvolvimento concomitante das personalidades, dos saberes e das competências dos 

alunos, e não uma metodologia que será adota vez ou outra para abordar um tema, uma 

data comemorativa ou um assunto polêmico com os alunos. Para as autoras (2015), o 

projeto de ensino adota uma estratégia de formação em que os alunos aos poucos vão 

assumindo a vida escolar e suas aprendizagens, pois eles começam a aprender a 

organizar seus registros e descobertas e também aprendem a avaliar todo o processo 

percorrido. Além disso, começam a pensar em projetos que realmente condizem com as 

necessidades do contexto social e escolar e os propõem com objetivos também sociais, 

assim a escola ultrapassa os seus muros e se enche de vida. 

Por isso que, pensar em um projeto de leitura e de escrita na escola é pensar em 

produzir: um bilhete aos pais para uma reunião ou uma apresentação, uma receita do 
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cardápio do dia, um convite ou cartaz para a festa junina, uma coletânea de poemas para 

um sarau no final do ano, uma carta a câmera de vereadores pedindo mais segurança na 

saída da escola, um pedido de sinalização das ruas e avenidas do bairro e até mesmo 

escrever uma coletânea de contos para encerramento das atividades do ano letivo.  

Logo, os projetos não são estratégias de ensino que ensinará com o objetivo de 

que os alunos aprendam sem se dar conta do que estão fazendo, ao contrário, durante o 

projeto eles têm consciência das atividades que realizam e sabem dos objetivos que 

precisam alcançar, pois tanto o projeto como as metas de aprendizagem são conhecidas 

e debatidas pelos alunos antes que se inicie o projeto. Para que isto se materialize, são 

elaborados juntamente com eles dois instrumentos: o projeto coletivo e contrato 

individual de aprendizagem.   

O projeto coletivo é o planejamento das ações entre o grupo de alunos e a 

professora. Ele organiza os caminhos que serão percorridos pelo grupo e também as 

atividades que serão desenvolvidas.  O projeto coletivo
5
 é dividido em três partes que as 

autoras também nomeiam projetos: projeto de ação; projeto global de aprendizagem e os 

projetos específicos de construção de aprendizagem (imagem 1). O projeto coletivo é o 

que organiza toda a ação e integraliza as outras três partes, vejamos a imagem 1: 

 

Imagem 1: Projeto Coletivo 

 

                                                           
5
 Todas as fases de organização e planejamento do projeto foram descritas neste trabalho baseados no 

livro da autora Jolibert e Sraïki (2016, p. 32-51) 
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Fonte: Jolibert; Sraïki (2015, p.32) 

 

 O projeto de ação é norteado por um objetivo, gera uma ação prática que 

desencadeia a escrita do texto. Esta ação pode ser diversa como, por exemplo, realizar 

uma visita a um museu, uma apresentação de um teatro, uma exposição ou um jornal 

mural. O projeto de ação está vinculado aos outros dois projetos, o global de 

aprendizagem e os específicos de construção de aprendizagem, os quais mobilizarão 

estratégias para realizar a ação prática proposta. No projeto de ação também ficam 

expostos os objetivos (o que desejamos fazer?); as tarefas a serem realizadas (o quê?); 

os grupos responsáveis pelas atividades (quem?); o calendário (quando?) os recursos 

humanos e materiais (como?). 

Já o projeto global de aprendizagem expõe de forma clara os conteúdos do 

currículo oficial da escola que serão abordados no decorrer do projeto que podem exigir 

a participação de algumas disciplinas ou apenas uma delas.  Por fim, o projeto 

específico de construção de competências organiza as competências linguísticas em 

leitura e em produção de texto que o projeto visa desenvolver, ressalta as competências 

consolidadas, as que estão sendo desenvolvidas e as que serão aprendidas no decorrer 

no projeto. Todas as competências são explicadas, construídas e apontadas de forma 

coletiva com as crianças e baseadas em projetos anteriormente desenvolvidos. 

Para a metodologia de projeto de ensino, Jolibert e Sraïki (2015) propõe a 

dimensão coletiva, que são os projetos de ação, que engloba o planejamento das 

atividades, os conteúdos e as habilidades que todos os alunos da sala devem aprender, e 

a dimensão individual que são as necessidades de aprendizagem particulares de cada 

criança. Esta dimensão individual é registrada no contrato individual de aprendizagem, 

que é um instrumento individual de cada aluno cujo objetivo é o de identificar junto 

com a criança no contexto do projeto coletivo “qual desafio novo a vencer por e para 

cada um deles” (JOLIBERT; SRAÏKI, 2015, p. 34). A imagem 2 é o modelo do contrato 

de aprendizagem individual proposto pelas autoras. 
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Imagem 2: Contrato individual de aprendizagem 

 

Fonte: Jolibert; Sraïki (2015, p.34) 

 

O contrato individual de aprendizagem permite que o aluno reflita sobre suas 

aprendizagens já adquiridas em projetos anteriores e quais precisam ser reforçadas ou 

aprendidas no novo projeto. Além disso, no contrato a criança insere e conhece todas as 

atividades que ela realizará durante o projeto. É um contrato porque o aluno se 

compromete com o projeto e as com as atividades dele, neste momento ele tem 

consciência da aprendizagem dos colegas num movimento constante de cooperação 

entre os pares. 

Realizada a parte de organização e planejamento do projeto em sala com os 

alunos, Jolibert e Sraïki (2015) propõem duas estratégias de ensino da leitura e da 

escrita que podem ser desenvolvidas dentro do projeto denominadas: questionamento de 

texto e canteiro de escrita, para as autoras estas atividades permitem que as crianças 

vivam situações diversas e complexas de aprendizagem e verdadeiras situações-

problemas na leitura e na escrita de textos, pois acreditam que ler e escrever textos são 

uma proposta de resolução de problema. 

O questionamento de texto é “um procedimento sistematizado de resolução de 

problemas em leitura” (JOLIBERT; SRAÏKI, 2015, p. 82) que permite ao aluno dar 

sentidos ao texto, assim o problema a ser resolvido pelo grupo de leitores é o de 
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construir a compreensão do texto gráfico.  Esta atividade consiste em: professor 

disponibiliza um texto impresso que será lido por toda a turma individualmente, depois 

em grupo inicia-se um debate coletivo no qual os alunos apontam diversas marcas 

linguísticas e textuais que conduzem para a compreensão e o conhecimento do texto. 

Quando o grupo conseguir fechar o debate e uma compreensão sobre do texto, o 

professor, ou um dos alunos, faz uma leitura em voz alta e depois o grupo registra 

aquilo que julgar necessário. 

Assim, as crianças ao pesquisarem de forma coletiva e individual o texto que 

será questionado, reativam conhecimentos anteriores de outros questionamentos e de 

leituras realizadas e constroem conhecimentos sobre a língua escrita, porque a cada 

novo encontro com o texto “é ocasião de convocar e de revisitar os conhecimentos 

linguísticos para mobilizar as representações textuais e as características estruturais, 

enunciativas ou léxicas inerentes ao funcionamento do discurso” (JOLIBERT; SRAÏKI, 

2015, p. 86), ou seja, trata-se de construir o sentido de um texto de forma natural e em 

conjunto onde cada aluno tem a oportunidade de participar e ativar seus conhecimentos 

a cada nova descoberta. 

Esta atividade é muito significativa para os alunos porque os textos são 

correlacionados ao projeto de ação e consequentemente ao texto que a criança irá 

escrever.  O questionamento de texto é o momento em que os alunos entram em contato 

com os textos socialmente produzidos por escritores mais experientes e retiram destes 

textos os “segredos” ou “modelos” para a produção textual futura.  

A atividade de questionamento de texto exige do professor o conhecimento 

profundo do texto que será questionando e o planejamento antecipado em três eixos 1) 

preparação para o encontro com o texto; 2) Construção da compreensão do texto; 3) 

Sistematização metacognitiva e metalinguística. A imagem 3 é o modelo proposto pelas 

autoras para organizar uma sessão de questionamento de texto. 
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Imagem 3: Modelo de procedimento de questionamento de texto 

 

Fonte: Jolibert; Sraïki (2015, p. 84). 

   

 A segunda atividade de ensino proposta por pelas autoras (2015) é o 

canteiro de escrita “um procedimento coletivo de construção de competências 

individuais que leva à produção de um texto integral determinado, nos marcos de um 

projeto real” (JOLIBERT; SRAÏKI, 2015, p. 124). O canteiro de escrita visa à produção 

de um determinado tipo de texto previsto no projeto de coletivo. Dentro do canteiro de 

escrita o professor planeja as aulas e as estratégias que serão utilizadas para ensinar a 

produção do texto escolhido.  

Para que a criança realmente realize um trabalho de produção de texto sem se 

cansar ou se entediar é preciso que elas entendam todo o projeto e utilizem a escrita 

como linguagem e como instrumento social de comunicação e que ao escrever tenham 

claro os conceitos linguísticos essenciais para a produção de um texto. Os canteiros 

visam este objetivo anterior, são organizados em torno de um trabalho que pode ser de 

pequeno, de médio ou de longo prazo e possui três etapas de planejamento 1) 
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preparação geral para a produção do texto; 2) gestão da atividade de produção do texto; 

3) Sistematização metacognitiva e metalinguística. A imagem 4 apresenta como as 

autoras (2015) sugerem o planejamento do canteiro de escrita. 

 

Imagem 4: Modelo de procedimento de canteiro de escrita 

 

Fonte: Jolibert; Sraïki (2015, p. 126). 

 

Como observado, os canteiros de escrita estão organizados em três etapas, a 

preparação para a produção do texto está intimamente ligada à etapa de planejamento 

do projeto de ação, porque é nesta etapa que se esclarece aos alunos que tipo de texto 

ele produzirá e se define quais habilidades e competências linguísticas que o grupo 

precisa aprender para produzir tal texto. Nesse momento, também se faz um resgate de 

estratégias operatórias dos projetos anteriores que podem ser utilizadas no novo projeto. 

A gestão da atividade é a etapa de conhecer e produzir o tipo de texto escolhido. Ela se 

divide em cinco partes: primeira produção de texto individual, o planejamento da 

estrutura do texto, a segunda escrita, a reescrita do texto – maquete – revisão e a 
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produção final – obra-prima. E por fim, o canteiro é finalizado com a sistematização 

metacognitiva e metalinguística que é a avaliação final do projeto realizado de forma 

coletiva e individual. 

Com o objetivo de organizar e registrar os conhecimentos adquiridos ao longo 

dos projetos, as autoras (2015) sugerem o uso de instrumentos que são registros escritos 

dos conhecimentos instaurados durantes as aulas, após o questionamento de texto ou 

após o ensino de um conceito do funcionamento da língua portuguesa. O registro nos 

instrumentos são o concreto na língua porque no momento em que o aluno escreve uma 

conclusão da aula ele ativa todo o seu conhecimento sobre o funcionamento linguístico 

que foi aprendido e o deixa registrado no papel para futuras consultas. O uso dos 

instrumentos como registros dos conhecimentos instaurados durante das aulas e se 

tornam uma rotina entre os alunos e consequentemente produz um material de consulta 

nas aulas.  

O processo avaliativo das atividades de leitura e de escrita é realizado por meio 

da reflexão metacognitiva e metalinguística que possibilita avaliar os processos de 

ensino e de aprendizagem. Porém é importante esclarecer que avaliar o projeto, nesta 

metodologia, não se trata de apresentar um relatório ao final das atividades ou de a 

professora montar uma pasta com todas as atividades das crianças, e sim implementar e 

fomentar uma reflexão sobre os percursos percorridos para aprender a ler e a escrever, 

avaliar aqui é refletir e apontar o que se sabe, o que não se sabe e o que precisar ser 

reforçado.  

A avaliação reflexiva é um processo que precisa ser feito ao longo do projeto e 

após cada procedimento de ensino: ao final do questionamento do texto registram-se os 

conhecimentos sobre o texto lido e as estratégias de leitura aprendidas, e ao longo do 

canteiro de escrita registram-se as estratégias de produção de texto e os conhecimentos 

linguísticos. Esse registro do conhecimento nos instrumentos faz parte da avaliação 

processual do ensino e da aprendizagem porque oportuniza a sistematização dos 

conhecimentos e a organização do pensamento da criança.  

Ao final do projeto também realiza-se uma reflexão de todo o processo 

percorrido com o objetivo avaliar as atividades que possibilitaram a concretização da 

ação prática, realiza-se uma de forma coletiva retomando o projeto coletivo (imagem 1), 
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e individualmente, os alunos retomam o contrato individual de aprendizagem (imagem 

2) e se auto avaliam suas ações partindo dos pontos que foram registrados e 

aprendizagem da escrita. Diante dessa proposta de avaliação os alunos assumem a 

reflexão metacognitiva e metalinguística do processo de aprendizagem da escrita e 

realizam uma reflexão do discurso a partir do uso do discurso. 

 

Considerações finais 

Este artigo tinha o propósito de apresentar uma breve reflexão sobre as 

contribuições do trabalho de Jolibert e  Sraïki (2015) sobre o ensino da produção de 

texto utilizando os projetos de ensino. As autoras propõem um trabalho de ensino da 

produção de textos contextualizada, interligada com a vida dos alunos e visando a 

prática social do discurso.  

O desafio de ensinar as crianças a escrever textos significativos e 

contextualizados nas escolas requer um projeto pedagógico institucional pensado para 

esses fins e inovador em suas práticas, no entanto, o que ainda é comum nos espaços 

escolares são práticas desmotivadoras, desligadas da vida social e cultural dos alunos e 

principalmente conservadoras. Na escola, espera-se que as crianças produzam um texto 

em um tempo muito breve e que sua primeira versão seja a versão final do texto.  

No entanto, a proposta de ensino por projetos entende que escrever é reescrever 

várias vezes, é um processo e não um produto pronto e acabado, que exige um 

planejamento de qualidade, envolvido em várias etapas as quais permitem revisar os 

aspectos linguísticos e estrutural do texto, e durante esse processo a aprendizagem da 

língua escrita vai se sedimentando. Logo, o processo de aprender a escrever é moroso, 

longo e complexo, constitui-se por diversas operações como a de planejamento, a de 

textualização e a de revisão permitindo assim que as crianças em processo de 

escolarização se apropriem da linguagem escrita e do uso social que ela implica. 

Por fim, o uso da proposta de projeto de ensino das autoras Jolibert e Sraïki 

(2015) para o ensino da escrita de textos entendem a aprendizagem como um processo 

evolutivo da escrita e incluem os alunos no desenvolvimento das atividades, o qual  

possibilita-os a vivência de um ensino com objetivos claros e expostos, flexível ao ritmo 

de aprendizagem deles e permeado de vida escolar e cotidiana. Propõe ainda atividades 
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autênticas sem o objetivo de treino e sim de formação crítica e reflexiva do aluno leitor 

e produtor de texto.  
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Resumo:  

Introdução: O professor, ao propiciar diferentes estímulos à aprendizagem, conseguirá 

maior número de alunos atingindo a compreensão do conteúdo. Mas, para isso precisa 

identificar as potencialidades expressas nas manifestações dos alunos e não se deter 

diante das limitações, sendo o aluno o centro e foco de todo o processo de ensino 

(GARDNER, 2001; NISTA-PICCOLO; MOREIRA, 2012a, NISTA-PICCOLO; 

MOREIRA, 2012b). As Rotas de Acesso (RA) ao conhecimento, apresentadas na teoria 

elaborada por Howard Gardner (2001), traduzem possibilidades de facilitação do 

processo de ensino e aprendizagem. Objetivo: Analisar como as práticas pedagógicas 

desenvolvidas nas aulas de diferentes componentes curriculares se aproximam das RA. 

Materiais e Métodos: Foram realizadas observações de 195 aulas de turmas de 1º, 2º e 

3º ano numa escola pública federal. As informações foram registradas em formulário 

próprio. O método de análise e construção dos resultados foi fundamentado em três 

momentos: descrição dos dados observados, redução em Unidades de Significado (US), 

e interpretação, das grandes categorias geradas. Resultados: As diversas US foram 

organizadas nos grupos categoriais: 1) debates sobre situações-problema, aproximando-

se da RA Narrativa; 2) busca pelo interesse dos alunos, estimulando uma participação 

mais ativa, aproximando-se da RA Mão na Massa; 3) estimulação de interações em 

grupo, com aplicação de situações-problema, próximas a RA Social; 4) resolução de 

situações-problema, organização interpessoal e inferência de conclusões, com 

proximidade da RA Lógica. Conclusão: Gardner (2001) propôs em sua teoria, que há 

diferentes maneiras do aluno acessar e demonstrar seu conhecimento, portanto, é 

preciso ensiná-lo por diferentes caminhos. Assim, concordando com Nista-Piccolo, 

Martins e Sobreira (2018) é possível afirmar que o processo de aprendizagem foi 

potencializado ao percebermos que os professores aproximaram suas ações pedagógicas 

de quatro Rotas de Acesso, favorecendo a ampliação das possibilidades de construção 

do conhecimento em diferentes componentes curriculares dos primeiros anos do ensino 

fundamental.  
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Palavras-chave: rotas de acesso; práticas pedagógicas; processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

Introdução 

A formação de um professor deve estar voltada à sua futura atuação, mas, 

antecedendo à sua capacitação, é preciso pensar em sua formação humana. 

 

Formar professores é um processo complexo que se dá numa teia de 

múltiplas relações, gerada por diferentes dimensões, como a social, a política, 

a ética, a econômica e a humana. Formar é dar a forma..., é conceber...e 

preparar..., é educar...para ser professor, que terá como ação a educação. 

(NISTA-PICCOLO, 2011, p.127) 
 

A responsabilidade das Instituições de Ensino Superior (IES) é estruturar uma 

rede de conhecimentos básicos tecida por componentes curriculares específicos de cada 

área de conhecimento, preocupando-se com o desenvolvimento das competências 

necessárias para uma atuação docente eficaz.  

A estrutura curricular deve contemplar concepções teóricas associadas à 

aplicação das práticas, proporcionando reflexões sobre futuras atuações docentes, e 

assim, favorecer ao aprimoramento do sistema de ensino.  

 Uma formação incipiente pode se traduzir numa atuação ineficaz, quando 

o então professor não consegue transportar o conhecimento teórico aprendido em sala 

de aula para o ambiente escolar onde atua. 

 

Nem sempre os saberes contemplados nos programas das disciplinas 

desenvolvidas na graduação se voltam à realidade do mercado e à solução 

dos problemas relacionados a essa área de conhecimento. As reflexões 

teóricas deveriam subsidiar as práticas aplicadas, e essas, por sua vez, 

conectarem-se com as teorias estudadas (NISTA-PICCOLO e SOBREIRA, 

2016, p... – do livro novo). 
 

Segundo Bento (2008) o processo formação deve procurar orientar-se para uma 

consciência e um perfil de competências, exigências e obrigações; dentre essas, 

gostaríamos de destacar a responsabilidade do professor de ir além de sua formação 

inicial ampliando seus conhecimentos em sua atuação no cotidiano escolar.  
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A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de 

(re)construção permanente de uma identidade pessoal [...]. (NOVOA,1991, p. 13). 

Diferentes situações- problema, de âmbito escolar, surgem a todo instante, 

desafiando o desempenho do professor, mas a principal delas é o desafio de conseguir 

que seu aluno aprenda aquilo que lhe é ensinado, ou seja, é criar meios que facilitem o 

seu aprendizado. 

 Diversos instrumentos são utilizados para facilitar o processo de aprendizagem, 

no entanto, entendemos que as escolhas dos métodos de trabalhos devem ter como foco 

as características dos alunos. Planejar aulas coerentes com as necessidades, expectativas 

e interesses dos alunos é garantir que elas não estejam nem além nem aquém de suas 

possibilidades. Atividades propostas em aulas pautadas apenas no conhecimento do 

professor, ou ainda, nas condições que a escola oferece, certamente não atendem às 

necessidades de estímulos dos potencias dos alunos. Planejamentos que apresentam 

objetivos voltados ao desenvolvimento específico da faixa etária deles, contemplando 

conteúdos que abordam suas diferentes dimensões, vivenciados por métodos adequados, 

podem se transformar em real aprendizagem (NISTA-PICCOLO; MOREIRA, 2012a; 

NISTA-PICCOLO; MOREIRA, 2012b). 

Ciente disto o professor deve se atentar ao fato de que é o encarregado de 

propiciar diferentes caminhos à aprendizagem, para que, dessa forma, um número maior 

de alunos atinja a compreensão do conteúdo. Para tanto, é necessário que o professor dê 

destaque ao aluno e assuma uma postura de pesquisador: observe tudo o que ele sabe e 

não sabe fazer; ofereça oportunidades de ele se desenvolver; e num movimento 

dialógico, repensem as experiências vividas no ímpeto de levá-lo à compreensão 

daquilo que lhe é ensinado. O olhar de um professor pesquisador busca identificar as 

potencialidades expressas nas manifestações de seus alunos e não se detém diante das 

limitações, mas proporciona novas rotas para a aprendizagem.  

Após tomarmos consciência que o ser humano em suas peculiaridades apresenta 

características variadas e estabelece variadas relações com o conhecimento 

(GARDNER, 2001), e ainda que a inter-relação professor-aluno pode ser um fator 

catalisador durante o ensino e a aprendizagem, surge a seguinte questão: Como 
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mudaremos nossa perspectiva sobre a aprendizagem conferindo enfoque ao aluno, 

considerando todas as suas características que tornam cada aluno diferente do outro e ao 

mesmo tempo propiciando diferentes estímulos à aprendizagem”? Essa é uma das 

premissas trazidas pelas rotas de acesso à aprendizagem (GARDNER, 2001), que têm 

como cerne encontrar uma forma de envolver o aluno durante o ato de aprender, e com 

isso, estimular seus potenciais visando maior eficiência no processo educacional.  

Este estudo faz parte de um projeto que investigou a presença das Rotas de 

Acesso ao conhecimento, no processo de ensino e aprendizagem dos componentes 

curriculares: Português, Matemática, Ciências, Geografia, História, Arte(Artes Visuais, 

Dança e Música) e Educação Física da Alfabetização Inicial. Tem como objetivo 

verificar se a Teoria das Rotas de Acesso (GARDNER, 2001) se aproxima da maneira 

de ensinar do professor. A partir da ideia de que é possível ampliar as práticas 

pedagógicas no processo de ensino e facilitar a aprendizagem dos alunos sobre 

diferentes componentes curriculares, foram observadas aulas dos anos iniciais do ensino 

fundamental.  

 

Fundamentação Teórica 

O professor precisa constantemente encontrar estratégias que visem favorecer o 

aprendizado do aluno, mas para isso precisa primeiramente conhecer seu aluno, 

compreender o seu comportamento e saber quais são suas facilidades e dificuldades 

durante a aprendizagem. Suas interações com a criança podem ser mais eficientes à 

medida em que reconhece o que ela sabe e como ela compreende o que está sendo 

ensinado (MOREIRA; PEREIRA; LOPES, 2009). É na interrelação professor e aluno 

que o processo de ensino e aprendizagem pode ser potencializado, possibilitando a 

estimulação e desenvolvimento de forma conjunta, mas para que isso possa ser 

alcançado é necessário que haja uma mudança na perspectiva da aprendizagem, além de 

conceber o aluno como centro e foco de todo o processo educacional. 

Concordamos com o pensamento de Gardner (2001) que a visão simplista de 

objetivar que alunos “saibam a matéria” causa consequências negativas para formação 

educacional. Pensando numa perspectiva diferente, o professor pode contribuir para 
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ensinar os alunos a irem além de saber teorias, mas sim de saberem usá-las de maneira 

produtiva, permitindo uma melhor compreensão. 

 

[...] É preciso identificar os caminhos de aprendizagem expressos pelos 

alunos para desenhar métodos que consigam estimular a participação deles 

nas atividades propostas, fazendo com que, assim, os conteúdos possam ter 

significado para eles e se consolidarem em reais aprendizagens. (NISTA-

PICCOLO; MOREIRA, 2012a, p. 18). 
 

Interpretando Gardner (2001), promover estímulo a múltiplas rotas que 

abarquem variados tipos de inteligências é um objetivo ávido que diligencia 

impreterivelmente professores imaginativos e pluralistas capazes de estimular nos 

alunos representações de compreensão, uma variedade de vivências e experiências que 

ofertem a oportunidade de o aluno expor o que entendeu. 

As Rotas de acesso (GARDNER, 2001) são uma teoria que valoriza princípios 

que podem permear a prática pedagógica em toda a sua complexidade e conferir um 

olhar ampliado ao ser humano em suas múltiplas perspectivas, que reconhece um aluno 

em suas potencialidades. Na perspectiva da multiplicidade da inteligência humana, o 

autor organiza uma proposta educativa em torno de sete rotas de acesso: 

1. Narrativa: caracteriza-se pela aprendizagem por meio de histórias ensinadas 

por quaisquer veículos linguísticos ou cinematográficos; 

2. Quantitativa e numérica: é favorável às pessoas que respondem com maior 

facilidade aos aspectos de um tema que convidam a uma consideração de ordem 

numérica.  

3. Lógica: está relacionada diretamente à capacidade de dedução, 

tradicionalmente por meio de silogismos e interpretações complexas de situações, fatos 

e conhecimentos,‘‘[...] galvaniza o poder de dedução do ser humano […].” 

(GARDNER, 2001, p.206). 

4. Existencial: examina as facetas filosóficas e terminológicas de um conceito ou 

assunto. Esse enfoque é apropriado para aquelas pessoas que gostam de fazer perguntas 

fundamentais sobre o mundo, a vida e a humanidade.  

5. Estética: instiga as pessoas que respondem a qualidades formais e sensoriais 

como: a cor, a linha, a expressão e a composição de uma pintura ou a métrica de um 
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poema. A ênfase recai sobre os aspectos sensoriais ou superficiais que atraem e 

favorecem uma postura artística ou a contemplação das experiências de vida. 

6. Mão na Massa (Experiencial): possibilita responder com o próprio corpo, 

numa atividade em que a pessoa possa se envolver completamente, construindo um 

projeto, manipulando materiais diversos ou estando em múltiplas vivências de 

movimento.  

7. Social: é mais adequada às pessoas que aprendem melhor em grupo do que 

sozinhas. As linguagens utilizadas são variadas, exploradas e reconstruídas em equipe. 

 Elas são diferentes caminhos a serem acessados pelos alunos por meio de 

estímulos de ações durante as aulas, utilizadas com o propósito de facilitar a aquisição, 

o armazenamento ou a utilização da informação. 

 

[...]  Por essas razões acreditamos que, para um professor atingir o seu 

objetivo maior de “ensinar, levando seu aluno a uma verdadeira 

aprendizagem do conteúdo”, é preciso investir na construção de sua própria 

identidade profissional, ultrapassando o simples ato de ensinar, sem se 

preocupar como o faz. E contribuir com esta construção é o que importa no 

momento em que nos propomos refletir sobre os meios, sobre os 

instrumentos de ação pedagógica, para uso dos professores. (MOREIRA; 

NISTA-PICCOLO, 2009, p. 65). 
 

Tomando como referência a teoria das Rotas de Acesso que Gardner apresenta 

consideramos também a prática escolar da alfabetização. Temos em mente que essa 

prática não se limita as quatro paredes da escola, que a aplicação correta de determinado 

método não trará garantias e que a  visão simplista de objetivar que os alunos acumulem 

conteúdos e matérias de ensino causa consequências negativas para sua formação. 

 

[...] Alunos com notas altas no ensino médio e no ciclo básico da 

universidade, além de serem incapazes de aplicar o conhecimento que 

presumivelmente dominam, em geral, o que é pior, respondem mais ou 

menos como crianças – de uma forma que merece o rótulo ‘sem 

escolaridade’. [...]. (GARDNER, 2001, p. 197). 
 

Assim, o objetivo educacional não deveria se findar na alfabetização ou nos 

processos avaliativos, no aprendizado de fatos básicos, no cultivo de habilidades básicas 

ou no domínio de modos de pensar das disciplinas curriculares organizadas para nossa 

educação e formação. Para este conceito de educação o objetivo não declara o 
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alfabetizado, o aprendizado de fatos básicos ou o domínio do modo de pensar as 

disciplinas, estes seriam os meios e não o fim em si (GARDNER, 2001). 

Segundo Ferreiro (2017) a criança é um ser que não pede permissão para 

começar a aprender e durante o processo de alfabetização não há nada mecânico para 

ela, esta irá se colocar diante de problemas, construir sistemas interpretativos, pensar, 

raciocinar e inventar buscando compreender o que lhe é ensinado. 

A importância de se valorizar a vivência no processo de ensino e aprendizado 

acontece a partir do momento em que ao invés de se valorizar o simples domínio de um 

conteúdo, pensa-se em valorizar o porquê de se ensinar ou aprender determinado 

conteúdo. Essa perspectiva contribui para ensinar os alunos a irem além de saber 

teorias, e sim saberem usá-las de maneira produtiva, permitindo uma melhor 

compreensão daquilo que se visa ensinar (GARDNER, 2001). 

 

Materiais e Métodos 

Este estudo foi desenvolvido por meio de numa pesquisa de campo, de caráter 

educacional. A partir da técnica de observação como principal estratégia para análise 

das atuações dos professores frente às estratégias usadas para ensino de determinados 

conteúdos.  

A pesquisa de campo foi desenvolvida em uma escola pública federal 

(Autorização CEP 2565 UFTM/MG e TCLE autorizado por todos os professores). 

Seguindo o critério de saturação, foram feitas 195 observações de aulas dos diferentes 

componentes curriculares da Alfabetização Inicial (Português, Matemática, Ciências, 

Geografia, História, Arte,- Dança, Música e Artes Visuais - e Educação Física) dos 

primeiros anos do Ensino Fundamental (1º, 2º e 3º anos) nos diferentes conteúdos e 

temas trabalhados. As observações foram registradas em um formulário construído 

pelos pesquisadores contendo cinco tópicos relacionados ao processo de ensino e 

aprendizagem. Dentre eles, destacamos apenas a análise de um tópico nesse artigo: “Em 

quê a maneira de ensinar do(a) professor(a) se aproxima das rotas de acesso que 

Gardner apresenta?”. 

A partir dos registros realizados foi feito o levantamento das informações que 

nortearam os objetivos do projeto, pautando-se na literatura consultada para embasar 
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cientificamente os dados que foram compilados. O método de organização, análise e 

interpretação dos dados seguiu as orientações de Laville e Dionne (1999) de descrição, 

redução e interpretação. A classificação e análise dos dados seguiu a técnica proposta 

por Moreira, Simões e Porto (2005) de Unidades de Significado. 

As diversas Unidades de Significado elencadas na análise desse tópico escolhido 

para esse trabalho, revelam, como um aspecto relevante, a presença de uma forte relação 

entre as estratégias pedagógicas usadas pelos docentes e a participação dos alunos 

durante o processo de aprendizagem. Ou seja, quando o professor abordava diferentes 

temáticas dos componentes curriculares, em sua prática pedagógica, variava tanto as 

propostas de atividades como os métodos de intervenção, consciente do seu papel de 

mediador, desenvolvendo os conteúdos por vários caminhos. Ensinar o mesmo 

conteúdo por meio de diferentes possibilidades favorece o acesso ao conhecimento, 

podendo facilitar a aprendizagem dos alunos. Assim, os conteúdos podem se tornar 

mais significativos para os alunos, além de se mostrarem relevantes, não só para 

formação profissional, como também para a formação humana. Atingir aos objetivos 

definidos para cada aula, associando-os às finalidades dos componentes curriculares, 

pode se tornar a chave mestra do processo de ensino e de aprendizagem. 

 

Resultados 

Após descrição, redução e análise dos dados, foram criadas as seguintes 

Unidades Significado: a) Proposição de debates sobre determinadas problemáticas; b) 

Busca pelo interesse dos alunos; c) Estimulação de uma participação mais ativa; d) 

Atividades que visavam à construção do conhecimento.; e) Estimulação de interações 

em grupo; f) Aplicação de situações-problema; g) Resolução de situações-problema; 

Organização interpessoal; h) Inferência de conclusões. Estas Unidades Significado 

foram associadas a determinadas rotas de acesso, de acordo com a teoria apresentada 

por Howard Gardner, a partir de sua organização em grupos categorias:  

 

1) proposição de debates sobre determinadas problemáticas → Rota de Acesso: 

Narrativa.  
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2) busca pelo interesse dos alunos, estimulando uma participação mais ativa, 

visando à construção do conhecimento-→ Rota de Acesso: Mão na Massa. 

3) estimulação de interações em grupo, com aplicação de situações-problema → 

Rota de Acesso: Social.  

4) resolução de situações-problema, organização interpessoal e inferência de 

conclusões-→ Rota de acesso: Lógica. Assim, foi possível identificar em cada 

componente curricular (CC) quais Rotas de Acesso (RA) apareceram ou foram mais 

percebidas nas aulas, pontuando-as em porcentagens: 

 

RA/ CC Português Geografia História Matemática Arte Ciências Ed. Física 

Narrativa 21% 50% 100% 14% 25% 23% 13% 

Social 13% 100% 83% 22% 25% 18% 13% 

Mão na Massa 8% 100% 16% 5% 31% 18% 8% 

Lógica 16% - 66% 14% 25% - 16% 

 

Conclusão 

A partir da análise dos dados podemos afirmar que o processo de ensino e 

aprendizagem foi potencializado, pois percebemos que os professores aproximaram suas 

ações pedagógicas de quatro Rotas de Acesso, as quais foram propostas por Gardner 

(2001) em sua teoria (NISTA-PICCOLO; MARTINS; SOBREIRA,  2018).   

É preciso perceber que ainda há diferentes e variadas possibilidades que podem 

ser desenvolvidas nas aulas, com o objetivo de facilitar a aprendizagem dos alunos 

sobre determinados conhecimentos, principalmente quando entendemos que existem 

mais outras 03 Rotas de Acesso identificadas pelo autor como caminhos facilitadores do 

processo de aprendizagem.  

Entender que o aluno deve ser o foco de todo o desenvolvimento, e que precisa 

ser respeitado e entendido como elemento fundamental no processo educacional é 

indispensável quando queremos discutir melhorias no sistema de ensino.  
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Compreendemos que analisar estratégias de ensino dos professores pode 

contribuir para reflexões sobre a aprendizagem dos alunos, fator relevante para o acesso 

deles à construção do conhecimento a ser adquirido no âmbito escolar. Para além disso, 

entendemos também que este estudo se mostra inovador, na medida em que traz teorias 

consolidadas mas nem tão conhecidas, proporcionando melhoras para a prática 

pedagógica do professor.  
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Resumo: 

Esse trabalho apresenta resultados de uma sequência didática, produzida ao longo das 

disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado I e Estágio Curricular Supervisionado 

II, do curso de Licenciatura e Bacharelado em História do Instituto de Ciências 

Humanas pontal (ICH/UFU). Os Estágios são desenvolvidos considerando o ensino e a 

pesquisa. Dessa forma recorre aos seguintes instrumentos metodológicos: estudos 

referentes ao ensino de História, multiculturalidade e estudos descoloniais, observação 

do espaço escolar, das aulas de História, análise do Livro Didático e documentos tais 

como o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. Por fim, é produzida e 

desenvolvida e analisada uma sequência didática. A escola campo de estágio Estadual 

Governador Israel Pinheiro e a temática trabalhada nas turmas do nono ano do ensino 

fundamental foi sobre o nazi fascismo. Este texto registra reflexões acerca dessa 

experiência. Concluiu-se que ao recorrer a diferentes fontes e linguagens nas aulas de 

História é possível mobilizar os estudantes no processo de ensino e de aprendizagem. 

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Ensino de História. Diferentes fontes e 

Linguagens. 

 

Introdução 

Esse artigo tem como objetivo apresentar os resultados de uma sequência 

didática, produzida ao longo das disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado I e 

Estágio Curricular Supervisionado II, e desenvolvida na Escola Estadual Governador 

Israel Pinheiro, pelas graduandas do curso de História no ICH/UFU. Ressalta quais 

foram às discussões e reflexões, feitas na universidade e na escola. 

mailto:amandagomes324@gmail.com
mailto:victoria.dani@hotmail.com
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As disciplinas de estágio ao longo de 2018 tiveram o intuito de possibilitar que 

os jovens professores tenham uma formação que relacionem a teoria e a prática. As 

disciplinas buscaram tratar dos procedimentos de investigação escolar, e da 

compreensão de ideias, conceitos históricos e, representações sociais. 

As disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado I e II têm como objetivo, o 

ensino de História: a relação pedagógica professor-aluno. Prática de estágio 

supervisionado: observação do processo pedagógico e análise de programas 

curriculares, levando-se em conta as especificidades do Ensino Fundamental e as 

questões pertinentes à faixa etária dos alunos.  Possibilita o desenvolvimento de 

metodologias de ensino diversificadas e criativas. Prática de estágio curricular 

supervisionado: docência. A Prática Pedagógica e o planejamento do ensino articulado 

às propostas de ensino público nos anos finais do Ensino Fundamental. 

O texto foi organizado em três partes. Na primeira, abordamos as questões 

teóricas das disciplinas de Estágio, e como elas são vistas na universidade. Na segunda, 

ressaltamos a parte prática do estágio que foi realizado na Escola Estadual Governador 

Israel Pinheiro. Na terceira, abordamos nossa sequencia didática, como ela foi planejada 

e como ela foi ministrada. 

 

As disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado na Universidade 

Nas disciplinas de estágio nas horas destinadas a teoria, foram trabalhados textos 

acadêmicos que abordaram temas sobre a multiculturalidade, ensino de História, 

diferentes fontes e linguagem, como trabalhar as questões de gênero, religião, política e 

de movimentos sociais, sequencias didáticas e cidadania. 

Ao trabalhar essas questões, foi possível verificar que alguns desses temas 

aparecem na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no entanto, foi possível 

perceber também que ela silencia muitas diferenças, ela identifica o tema, mas não 

busca problematizar as temáticas propostas. Feita a análise da BNCC, identificamos 

como o currículo se configura um lugar de disputas de poder. Concordamos com Silva 

(1999) ao entender o currículo como, 
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como uma construção cultural, como um modo de organizar uma série de 

práticas educativas. O conhecimento corporificado no currículo não é algo 

fixo, mas um artefato social e histórico, sujeito a mudanças e flutuações. O 

currículo deve ser percebido como um processo constituído de conflitos e 

lutas entre diferentes tradições e diferentes concepções sociais. A seleção e a 

organização do conhecimento escolar não podem ser vistas como escolhas 

inocentes, não são um processo lógico, mas social, no qual convivem, lado a 

lado, fatores  epistemológicos e intelectuais. É importante reforçar que o 

currículo é temporal.   Medeia as relações entre escolas, conhecimento e 

sociedade.  É relacional. A historicidade do currículo é da sua própria 

constituição, de modo, que não apenas ele tem uma história como ele faz 

história. O currículo pode ser considerado um artefato da educação 

escolarizada,  ele  traz para a escola, elementos que existem no mundo e cria 

na escola, sentido para o mundo. O campo curricular pode ser entendido 

como um lugar de representação cultural, de avanços e retrocessos, de luta 

pelo poder, de multiculturas, de exclusão e de escolhas. 

 

 Identificamos que o modelo que predomina dentro das escolas é o modelo 

monocultural, em que prevalece um ensino eurocêntrico, que desconsidera outras 

realidades. 

Com a disciplina de estágio tivemos a possibilidade de ter um novo olhar sobre o 

currículo, olhamos para ele de uma perspectiva multicultural. Antes de começarmos a 

falar sobre multiculturalismo, e necessário que saibamos a diferença entre as palavras 

multicultural e multiculturalismo. Como Afirma Hall (2003) a palavra multicultural é 

um adjetivo, e um termo vago, que deve ser problematizado, já o termo 

multiculturalismo refere-se a como o estado entende e lida com a questão multicultural. 

Para compreendermos melhor a questão do multiculturalismo, foram utilizados 

diversos textos, um deles foi Multiculturalismo Revolucionário Pedagogia Do 

Dissenso, de Peter McLaren, o autor defende, o “multiculturalismo crítico e de 

resistência, que compreende a representação de raça, classe, gênero como resultado de 

lutas sociais” (MCLAREN, 200011, p. 137). O autor alerta sobre como o conceito de 

raça foi forjado para definir uma superioridade, e uma identidade que diminua o Outro. 

Defende a importância de “desconstruir a condição branca”. Segundo McLaren, (2000), 

 

As pessoas brancas precisam superar os efeitos onipresentes da transparência 

e da naturalização da raça, para que possam reconhecer os vários aspectos 

raciais de sua identidade; precisam reconhecer e aceitar as consequências 

pessoais e sociais de desligar-se de uma identidade branca; embarcar em um 

processo diários de escolhas que se coloque contra a Condição Branca. Uma 

tarefa para os educadores críticos é desnaturalizar a condição branca (p. 271) 
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Durante as leituras foi possível perceber que existem identidades múltiplas, no 

entanto, as identidades são legitimadas a partir do padrão eurocêntrico. Compactuamos 

com Tomaz Tadeu ao apontar que as identidades são uma construção social, com isso é 

nosso papel como historiadores é problematizar o porquê de certas identidades serem 

marginalizadas. Vera Candau (2014), concordando com Tomaz Tadeu (2000), na 

questão da problematização das identidades, propõe que em sala de aula o professor 

problematize os conceitos de diferença e de identidade, tendo em vista que a palavra 

diversidade não problematiza a construção histórica. A autora ainda critica o modelo de 

ensino frontal, e propõe que os professores trabalhem na perspectiva de sala de aula 

ampliada. Na continuação do texto apresentamos o cenário de nossa pesquisa realizada 

ao longo do Estágio Curricular Supervisionado. 

 

O Estágio Curricular Supervisionado na Escola Estadual Governador Israel 

Pinheiro 

O Estágio aconteceu na Escola Estadual Governador Israel Pinheiro, que se 

localiza na Av. Geraldo Alves Taváres, 1338 - Universitário, Ituiutaba - MG, 38302-

134. Dentro da escola, observamos o espaço escolar e as aulas realizadas em quatro 

turmas de nonos anos, que o professor Gilson (Tico), que o professor preceptor que 

acompanhamos, fica responsável. Concordamos com Viana (2007) ao afirmar que a 

observação é uma das mais importantes fontes de informações em pesquisas qualitativas 

em educação. Para o autor, sem acurada observação não há ciência. Dessa forma, é 

fundamental registrar as anotações realizadas nas visitas nas escolas e, em particular, 

das aulas de história, de forma detalhada com o intuito de reunir os dados brutos das 

observações. Reforça que não basta ao observador simplesmente olhar, mas é 

fundamental saber ver, identificar e descrever os diversos tipos de interações e 

processos humanos. Para isso, no trabalho de campo, é importante a concentração, a 

paciência, o espírito alerta, a sensibilidade e a energia física para concretizar a tarefa. 

A escola E.E Governador Israel Pinheiro, contou com a presença de quatro 

estagiários, a experiência de acompanhar o professor regente foi de extrema importância 

para o entendimento de certos conceitos, como o de sala de aula ampliada, e para 

compreensão da rotina do professor. Dentro da sala de aula Tico tem domínio da turma 
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a partir de uma relação de respeito, os alunos ficam interessados em sua aula, sua 

metodologia consiste em explicar primeiro toda a matéria, para depois ditar o que deve 

ser escrito, poucas vezes, quando estávamos acompanhando suas aulas, o quadro negro 

foi usado. 

O professor regente parte sempre de questões do tempo presente para iniciar 

uma discussão, para depois chegar a um conhecimento histórico, com essa metodologia 

e possível observar a participação ativa dos alunos na matéria, pois conseguem 

estabelecer relações com a vida prática. Observando a escola é interessante notar como 

o professor se distingue dos outros professores pois utiliza, de forma recorrente, outros 

espaços da escola para dar aula. 

 

A produção e o desenvolvimento da sequência didática: o nazi fascismo em foco 

Durante o Estágio Curricular Supervisionado I e II, produzimos e 

desenvolvemos uma sequência didática, que teve como base as aulas do professor 

regente. Trabalhamos com a temática nazi fascismo, o tema foi proposto pelo professor 

regente, visando contemplar o conteúdo a ser ministrado. Na sequência trabalhada, 

utilizamos fontes audiovisuais e fotográficas. A temática faz parte dos conteúdos 

exigidos pela BNCC “Totalitarismo e conflitos mundiais”, e as habilidades  a serem 

desenvolvidas nos estudantes consistem em descrever e contextualizar os processos da 

emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários e as 

práticas de extermínio (como o holocausto). 

A sequência didática visava alcançar, os conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais. O primeiro deles contava com os conceitos totalitarismo, nazismo e 

fascismo, os conteúdos procedimentais e atitudinais, focaram-se no desenvolvimento da 

criticidade dos alunos, neles estavam contemplados o desenvolvimento de 

problemáticas e hipóteses, a leitura crítica por parte dos alunos, a relação presente e 

passado, a análise documental. No caso análise audiovisual, capacidade de trabalho em 

grupo e desenvolvimento da capacidade de problematização. 

As aulas foram ministradas em turmas de nonos anos do ensino fundamental, o 

9º ano A e 9º ano B, ocorreram três aulas de cinquenta minutos cada, e todas as aulas 

foram separadas em três momentos, e cada estagiaria ficou responsável por uma sala. 
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No primeiro momento procuramos conhecer os saberes prévios dos estudantes. 

Concordamos com Seffner (2000, p. 173) ao afirmar que para promover o conhecimento 

histórico na escola é preciso inicialmente conhecer o que os jovens estudantes sabem 

sobre a temática a ser estudada e considerar os gostos dos estudantes. 

Os estudantes, de forma geral, participaram ativamente da primeira parte da 

aula, revelando a apropriação dos conteúdos relacionados à Primeira Guerra Mundial, a 

Crise de 1929. Na sequência recorremos a duas imagens, uma fazia referência ao 

nazismo e outra ao fascismo. Separamos os estudantes em grupo e solicitamos que 

apresentassem seus olhares e representações sobre as imagens e em seguia 

respondessem uma ficha de análise em relação às mesmas. A ficha de análise contava 

com as seguintes perguntas: O que os símbolos significam? Quais sujeitos as charges 

representam?  O que sabem sobre eles? Qual sua opinião?  De onde vocês tiraram essas 

informações?  

Durante a análise das repostas percebemos que alguns alunos mostraram 

compreensão da atividade, outros demonstraram uma compreensão parcial, e alguns não 

compreenderam a atividade e/ou o conteúdo proposto na sala de aula. Para exemplificar 

a compreensão dos alunos, destacamos a seguir algumas respostas.  

Alunos que compreenderam a atividade e/ou a aula: 

 

Questão 1: suástica e um símbolo religioso que significa saudação ou a 

salvação e o símbolo do fascismo significa união e repressão. (Estudante 1) 

Questão 3: o nazismo e o fascismo têm características comuns. Contrários ao 

comunismo. Contrários ao regime democrático. A diferença e que o nazismo 

era antissemita (contrário aos judeus). O nazismo surge com ideias de 

superioridade da raça. (Estudante 2) 

 

Alunos que compreenderam parcialmente a atividade e/ou aula: 

 
Questão 1: símbolos representantes do fascismo e do nazismo. aqui coloca o 

(Estudante 3) 

Questão 3: Hitler causou grande números de morte durante os tempos que 

governou. Alem de regimes pesados com injustiças por toda parte. E Benito 

foi líder do fascismo. (Estudante 4) 
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Os alunos que não compreenderam atividade e/ou o conteúdo exposto dentro de 

sala de aula, não responderam à questão de numero três, que e considerada aqui como 

uma questão chave para a análise da compreensão dos alunos.  

 A utilização de diferentes fontes e linguagens nas aulas de História nos permite 

concordar com Guimarães (2005) ao afirmar podem ampliar o olhar do historiador, o 

campo de estudo, tornando o processo de transmissão e produção de conhecimentos 

interdisciplinar, dinâmico que e flexível; questionar as fronteiras disciplinares; permitir 

a religação dos saberes e reconhecer a estreita relação entre os saberes escolares e a vida 

social. 

Na segunda aula, inicialmente retomamos a revisão da aula anterior, comentando 

os textos produzidos e, em seguida desenvolvemos uma narrativa histórica conceituando 

os regimes totalitários. Antes de iniciar a leitura do texto, produzido pelos estagiários, 

denominado A emergência dos regimes Totalitários na Europa no século XX, foi 

explicado como a crise econômica, o pós-guerra, e a boa oratória desses líderes, 

principalmente de Hitler, levaram as pessoas a apoiar esses dois regimes. Depois da 

narrativa oral dialogada distribuímos um texto impresso (de nossa produção) para que 

realizassem uma leitura metódica, ou seja, uma leitura inicial para assinalar os termos 

desconhecidos, uma segunda leitura para que abordássemos a organização do texto e 

finalmente uma leitura interpretativa. Sobre leitura crítica retomamos os ensinamentos 

de McLaren e Giroux (2000): 

 

[...] os estudantes precisam aprender a ler não como um processo de 

submissão à autoridade do texto, mas como um processo dialético de 

compreensão, de crítica e de transformação. Eles precisam escrever e 

reescrever as histórias nos textos que leem, de forma a serem capazes de 

identificar e desafiar, se for o caso, as maneiras pelas quais tais textos 

funcionam ativamente para construir suas histórias e vozes. Ler um texto 

deve ser uma maneira de aprender a fazer escolhas, a construir uma voz, e a 

localizar a si próprios na história. Isso implica intervir de forma diferenciada 

em sua autoformação e na formação dos outros. (p. 38) 

 

O texto apresentava questões problematizadoras: Vocês já ouviram falar de mais 

algum regime totalitário? Após a leitura do texto, vocês conseguem enxergar nos dias 

atuais, algum vestígio de regimes totalitários? Aponte quatro pontos fundamentais para 
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a caracterização de um regime totalitário. Que após a leitura das questões os alunos 

responderam individualmente e socializaram as respostas.  

De forma geral, os alunos compreenderam as questões e conseguiram responde-

las, porém houve alguns alunos que tiveram duvidas a cerda da segunda questão - Após 

a leitura do texto, vocês conseguem enxergar nos dias atuais, algum vestígio de regimes 

totalitários? E sobre a primeira questão, a maioria dos alunos responderam de forma 

simples, com sim ou não. Para exemplificar a compreensão dos alunos, vamos colocar 

abaixo algumas respostas: 

 

Questão 1:  Não. 

Questão 1: Já ouvi falar. 

Questão 2: Os regimes totalitários mais característicos são o Nazismo e o 

Fascismo. Mas também tem muitos países que não tem o direito (vamos se 

dizer não tem direito a nada), tipo a Coreia do Norte. 

Questão 2: Não hoje em dia mudou bastante. 

Questão 3: Militarismo, partido único, anticomunismo e culto ao líder. 

 

Na terceira e ultima aula, assim como na aula anterior, os primeiros dez minutos 

foram reservados para relembrar a aula passada, logo depois, foram separados mais dez 

minutos, para passar a ficha técnica, contendo o diretor, fotografia, edição, ano de 

produção, quem construiu o roteiro, a duração do vídeo, e uma breve descrição sobre o 

canal. O vídeo chamava A CASA DO HORROR - Ep.439, do canal “Cadê a chave?” 

Relatava uma viagem feita pelos donos do canal para o campo de concentração de 

Auschwitz, lá eles mostravam a estrutura do campo de concentração, as salas, sempre 

com o foco no sofrimento das pessoas que passaram por lá, com o intuito de chocar as 

pessoas, é colocar elas para refletir sobre o período, mostrando que e necessário 

conhecer a história para não repeti-lá. 

Os últimos trinta minutos dessa aula que aqui estamos chamando de terceiro 

momento foi planejado passar o vídeo e algumas questões sobre esse vídeo para 

posteriormente serem expostas em sala de aula. 

 

Considerações finais 

Ressaltamos que os estágios proporcionaram uma experiência nova, e 

gratificante, sendo possível entender um pouco dos desafios docentes e como o papel do 
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professor é importante, mesmo com todas as dificuldades em relação à escola, ao 

currículo, aos pais, para definir qual cidadão sairá da escola, seja ele, um cidadão com 

formação crítica ou um cidadão alienado. 

Compreendemos que no processo de ensinar e aprender História, recorrer a 

diferentes fontes e linguagens potencializa o processo. Mobiliza os estudantes ao 

aprendizado. Relembramos que uma das tarefas dos professores é buscar desenvolver o 

diálogo entre diferentes culturas, ou seja promover um trabalho intercultural, 

considerando os saberes dos estudantes, desenvolvendo o conteúdo de forma que 

mobilizem crianças e jovens e fazendo relação entre passado e futuro para que os 

estudantes façam relação com a vida prática.  

Retomamos aos ensinamentos de Rusen (2007) ao afirmar que  um dos 

problemas do ensino de História: o saber histórico vir a ser percebido pelos estudantes 

como um “ramo morto da árvore do conhecimento”. Pode aparecer como uma massa de 

informações a serem decoradas e repetidas para satisfazer os professores, com o intuito 

apenas de tirar boas notas. Dessa forma, não faz nenhuma ligação com a vida prática 

dos alunos e perde qualquer valor relativo no modo como as crianças e jovens pensam 

seu tempo, sua vida, seu mundo.  

Nesse sentido, consideramos imperativo mobilizar os estudantes as construírem 

a História. Trabalhar em nossas aulas, conforme alerta Karnal (2004), conceitos e 

situações problemas. Isso significa ensinar a selecionar e interpretar dados e 

informações de maneira a ter maior compreensão da realidade que estiver sendo 

estudada; ensinar a construir argumentos que permitam explicar a si próprios e aos 

outros, de maneira convincente a apreensão da situação histórica; significa enfim a ter 

uma percepção mais abrangente da condição humana nas mais diferentes culturas e 

diante dos mais variados problemas.  
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Resumo:  

O objetivo do presente texto é relacionar o pensamento rizomático de Deleuze e 

Guatarri (1995) com a educação das relações étnico-raciais, sob a perspectiva 

multiculturalista. Está organizado em uma breve explicação sobre o multiculturalismo, 

o rizoma e em seguida demonstra que seguir essa perspectiva rizomática no contexto da 

prática pedagógica é também realizar uma educação sob a perspectiva da teoria 

multiculturalista em especial a de Mclaren (2000). A partir dessa discussão delineamos 

o nosso campo de pesquisa que se configura em um estudo sobre os sentidos produzidos 

pelas jovens negras sobre o racismo no espaço escolar, as transformações e as 

permanências que podem ser verificadas em mais de quinze anos da criação da Lei 

Federal 10.639/03 que institui a obrigatoriedade do trabalho com a história e cultura  

africana e afro-brasileira nas escolas públicas e particulares brasileiras.  

 

Palavras-Chave: Rizoma; Multiculturalismo; Educação das relações étnico-raciais; 

Jovens negras. 

 

Introdução 

O objetivo do presente texto é relacionar o pensamento rizomático de Deleuze e 

Guatarri (1995) com a educação das relações étnico-raciais, sob a perspectiva 

multiculturalista e analisar como a educação das relações étnico-raciais é fator 

importante para refletirmos sobre as experiências que jovens negras vivenciam no 

ambiente público da escola de educação básica. 

As escolas apresentam uma estrutura curricular, social e cultural voltada para a 

noção de igualdade entre todos/as, desconsiderando as particularidades juvenis, seus 

anseios, angústias, expectativas, modos de viver, culturas, histórias e condições 
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econômicas. Seguindo essa lógica os conteúdos e valores, na maioria das vezes, são 

apenas repetições das visões de mundo dos grupos hegemônicos no âmbito social.  

Nesses espaços as questões sobre a formação humana crítica, reflexiva, libertadora que 

expresse a autoestima e o reconhecimento de classe, cor, gênero e raça ocorre 

esporadicamente por um ou outro/a docente, pois a pauta curricular padrão não possui 

essas características.  

É relevante discutirmos as formas de educação que se concretizam nas escolas 

públicas para pensarmos sobre a vida dos jovens negros nesses ambientes escolares, 

especialmente das jovens negras, pois além da cor da pele a questão do gênero se 

evidencia como um fator importante da constituição da identidade e da alteridade no 

contexto escolar. É sobre a educação não arbórea, engessada ou de cima para baixo, que 

promove discussões, debates, reflexões e construção do conhecimento sobre outras 

maneiras de viver que falaremos neste texto.  

A educação étnica racial pode se configurar como rizomática (Deuleuze e 

Guatarri, 1995) e multiculturalista crítica (Mclaren, 2000). Essa educação pode auxiliar 

jovens negras a se percebam como pessoas ativas e autoras de suas relações para/com as 

outras pessoas dentro do ambiente escolar, pois essa educação abre um leque de 

reflexões que se ramificam e tocam as particularidades de vida de cada estudante.  

O texto está organizado em uma breve explicação sobre o multiculturalismo, o 

rizoma de Deleuze e Guattari (1995) e em seguida demonstra que seguir essa 

perspectiva no contexto da prática pedagógica é também realizar uma educação sob a 

perspectiva da teoria multiculturalista em especial a defendida por Mclaren (2000), 

principalmente em se tratando da educação para as relações étnico-raciais. 

Segundo Hall (2003) o termo multiculturalismo é usado no singular e se refere 

às estratégias e políticas adotadas para governar e administrar as sociedades que 

possuem uma heterogeneidade cultural considerável, diversidades e multiplicidades em 

vários aspectos.  Para o referido autor existem várias estratégias multiculturalistas e uma 

delas é o multiculturalismo crítico, o qual dá ênfase a questão do poder, do privilégio, 

da hierarquia das opressões e  aos  movimentos de resistência, tendo Peter Mclaren 

como um dos principais autores. Essa estratégia multiculturalista também é aplicada as 

análises sobre a educação, pois as escolas são sociedades multiculturais que comportam 
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uma diversidade de histórias e culturas de discentes, docentes, coordenadores 

pedagógicos, diretoras analistas educacional, de educação básica, técnicos, auxiliar de 

serviços e especialistas, e precisam de uma atenção mais precisa sobre essa pluralidade. 

Autores como Candau (2011 e 2012), Caudau e Moreira (2008), Mclaren (2000), 

abordam a perspectiva multiculturalista na educação como uma proposta que procura 

considerar a complexa realidade dos grupos de estudantes, pertencentes à diferentes 

classes sociais, culturais, de gênero, etnia, cor. Essa perspectiva de análise olha para a 

complementariedade  interculturalidade social, afirmando que a escola não consegue 

bons resultados caso deixe de ampliar seu trabalho para novas perspectivas que atendam 

a diversidade. É uma postura que contesta o currículo oficial, único, centralizador, 

homogeneizador, monocultural, que concebe paradigma eurocêntrico de história e 

cultura como referência.  

A educação das relações étnico-raciais é voltada para essas perspectivas, ao 

considerar a presença dos negros (as) na constituição da sociedade brasileira e nos 

espaços escolares. É uma perspectiva multiculturalista, por não ser homogênea e 

uniforme.  

Atualmente é fundamental colocar em prática a educação para as relações 

étnico-raciais, problematizando as diferenças étnicas e culturais no sentido de fomentar 

debates e reflexões críticas sobre as outras histórias que não são contadas pelos livros 

didáticos, as histórias dos povos que foram colonizados e que lutaram ou lutam para a 

manutenção de suas particularidades. É igualmente importante conhecer os significados 

culturais, sociais, econômicos e políticos dessas outras etnias sob um olhar não 

universalizado, hegemônico, monocultural e pragmático.  Isso implica em evidenciar as 

diferenças existentes nas escolas e tomá-las como pontos referenciais para discussões, 

no sentido de se realizar as negociações culturais, debater sobre a melhor forma de se 

relacionar com elas e não ignorá-las, problematizar o motivo das diferenças, ao mesmo 

tempo confrontar os olhares europeus com os olhares africanos e afro-brasileiros, de 

modo a trabalhar a interculturalidade.  Tudo isso pode levar a pratica de uma pedagogia 

multiculturalista e mais solidária com os grupos que foram historicamente 

marginalizados e menosprezados no âmbito social..   
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Dentre os autores que analisam o multiculturalismo podemos destacar Peter 

Mclaren (2000)  que discute  e problematiza a identidade branca e a desestabilização da 

condição branca, sua ideologia e prática de supremacia no que diz respeito a  a temática 

das relações étnico-raciais. Para esse autor, é necessário problematizar os preconceitos 

raciais e étnicos da questão negra, mas também a questão branca.  Candau e Moreira 

(2008) chamam de educação intercultural, que é enfrentar os conflitos das diferenças e 

desigualdades e não ignorá-los para assim, praticar uma pedagogia que considera a 

complexidade escolar.  

O multiculturalismo crítico, não separa as discussões  da diferença e 

desigualdade social.  Politiza a cultura ao considerar a relação de poder existente nessas 

relações. Ao encontro dessa perspectiva a educação das relações étnico-raciais busca  

discutir sobre racismo, preconceito, discriminação racial, bem como sobre  a 

importância do negro/a na sociedade.  Desconstruir a condição branca para Mclaren 

(2000) significa problematizar a construção desta condição por meio da pedagogia 

crítica. O autor propõe que seja viável despertar no/a discente a criticidade, a reflexão, o 

autoconhecimento, além  do repensar da ordem vigente e das  relações de poder no jogo 

social. No que tange a temática das relações étnico-raciais, de acordo com essa 

perspectiva, o educador não pode trabalhar de maneira afrocêntrica, mas sim relacionar 

a condição negra e a branca, além de como historicamente  os negros  fossem  

oprimidos, marginalizados, explorados. O multiculturalista permite-nos pensar sobre um 

processo de  um ensino-aprendizagem diferente dentro das escolas. Permite  questionar 

o modelo padrão que  emoldura as práticas  que reproduzirem o que está posto por um 

currículo oficial pronto e acabado que silencia as vozes e as histórias dos considerados 

marginalizados e vencidos sejam eles latinos, africanos, afro-brasileiros e outras 

sociedades que foram subalternizadas com as colonizações capitalistas.  

A perspectiva multiculturalista permite contar o outro lado da história do 

currículo oficial. Permite refletir sobre as histórias das mulheres negras durante a 

formação da sociedade brasileira, bem como desconstruir a visão de que os africanos 

foram somente os colonizados e escravizados conhecer outras histórias propicia a 

oportunidade de reflexão sobre a situação dos próprios estudantes  dentro do contexto 

escolar. 
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A teoria descolonial e a perspectiva multiculturalista propõe que as histórias 

sejam contadas por essas outras sociedades consideradas “subalternizadas”, 

descolonizando os conhecimentos e assim considerando as visões, epistemologias, 

culturas e histórias a partir  dos vencidos. Propõe evidenciar as vozes das sociedades 

oprimidas. Nessa perspectiva há de se considerar, segundo Grosfoguel (2008), que essa 

outra história também não pode se impor ao ponto de seguir os mesmos padrões das 

histórias contadas pelos vencedores. Esse autor propõe o que denominou de 

“diversalidade anticapitalista descolonial universal radical”, que denota a importância 

de se construir um universal descolonial que respeita as múltiplas particularidades 

locais.  

Mclaren (2000), ao discutir a pedagogia crítica, aborda três conceitos básicos: a 

internacionalização do capital e dos mercados de trabalho; o multiculturalismo e a 

abolição da condição branca e o desenvolvimento de um self ético e de um cidadão 

crítico. Essa pedagogia crítica tenta oferecer aos estudantes os meios críticos para a 

reflexão sobre as suas próprias experiências e as formas de conhecimentos 

subordinados, dessa forma ela fortalece aqueles/as considerados “sem poder” e 

transforma as desigualdades e injustiças sociais.  

A Lei Federal 10.639/03 é um dispositivo jurídico que torna  possível aos 

educadores fazerem isso sob a perspectiva multiculturalista, rompendo com o modelo 

padrão de ensino  em que as escolas estão submersas, muitas vezes discriminatório e 

pouco atento ao sofrimento dos grupos excluídos.  

 Mclaren (2000) faz uma crítica ao papel de reprodutora do sistema capitalista 

em que a escola se transformou. Para o autor tudo é mercadoria inclusive o currículo e 

os materiais pedagógicos. Trabalhar com a história e cultura africana e afro-brasileira  

pode ajudar a romper com a hierarquia do currículo oficial hegemônico, promovendo 

leituras críticas sobre os conteúdos desses currículos realizar debates e reflexões críticos 

com os discentes sobre suas experiências como jovens e estimular a formação de 

sujeitos políticos, conscientes e críticos de ações transformadoras da ordem vigente. 

 O  educador crítico deve lutar sempre pela reflexão sobre o conceito de 

democracia para que a supremacia branca e ideologias  eurocêntricas sejam 

desestabilizadas, deve também lutar contra o racismo e a exploração das sociedades 
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ditas inferiores.   Ou seja, lutar contra o que Deleuze e Guattari (1995) chamaram de 

decalques, os quais tem como função moldar as pessoas  para que  sigam  determinados 

valores, desejos e atitudes ditados pelos grupos hegemônicos. Ao praticar a pedagogia 

crítica de Mclaren (2000) o educador promoverá nos estudantes o senso crítico sobre 

essa opressão e, assim, a criação de suas próprias histórias e reflexões sobre as suas 

experiências. 

 Na perspectiva de Deleuze e Guattari (1995) pode-se  propor um currículo 

rizomático, um currículo  pautado por questionamentos sobre a forma como  

determinada  condição foi constituída, propor reflexões críticas aos/às discentes sobre o 

que é dito como normal sobre os papeis sociais funcionais impostos a cada grupo, seja 

ele branco ou negro.  

É preciso tornar consciente o fato de que a condição branca e a condição negra 

precisam ser problematizadas. Segundo Mclaren (2000), ao citar Wolfenstein, os 

negros/as se vem como brancos, já que a eles é negada a aceitação da cor de sua pele, e 

os brancos/as não se enxergam como tais, como os que oprimem e ocupam uma posição 

privilegiada na sociedade, ignorando os fatos sobre o racismo. Para os negros/as se 

aceitarem o que geralmente fazem é se aproximarem ao máximo da condição branca, no 

que diz respeito à cor da pele com clareamentos e ao cabelo, para as mulheres negras 

alisamentos ou mesmo cortes baixos ou raspados, geralmente para homens que 

escondam a característica crespa do cabelo que possuem.  

Assim, Mclaren (2000) aponta que é preciso desnaturalizar, desmantelar e 

desconstruir a condição branca, para que ela saia da posição de intocada, de 

privilegiada. Os brancos não possuem consciência de que são brancos. Algumas 

pesquisas, segundo Mclaren (2000), mostram que as pessoas brancas ao falarem de si 

não apontam termos referentes às suas cores, já  pessoas negras enfocam termos raciais 

para se apresentarem. É como se as pessoas brancas tivessem o privilégio de não terem 

cor alguma.  Segundo Mclaren (2000) o multiculturalismo revolucionário propõe 

transformar a democracia capitalista, cortar as suas articulações e reconstruir a ordem 

social sob o ponto de vista dos oprimidos, ao praticar a educação das relações étnico-

raciais os/as educadores críticos podem tomar tal teoria para enfatizar a importância, 

existência, resistência, da história e cultura africana e afro-brasileira, sem deixar de 
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problematizar a questão da abolição da condição branca, e assim transformar o currículo 

oficial, único, padronizador, homogeneizador  e opressor. 

 

Entendendo o Rizoma de Deleuze e Guattari 

Segundo Deleuze e Guattari (1995) o rizoma é um pensamento subterrâneo  que 

não possui começo nem fim, é um labirinto sem centro e sem periferia, um sistema de 

passagens feito de atalhos e desvios. As causalidades não se aplicam nessa forma de 

pensamento, pois no rizoma tudo é um devir, um lugar de encontro de 

imprevisibilidades. O rizoma, segundo os autores, possui princípios que o caracterizam, 

princípio da Conexão e heterogeneidade, ao de Multiplicidade e ao de cartografia e 

decalcomania. 

 Rizoma nos termos da biologia é uma raiz de formato horizontal de várias 

ramificações. É o oposto de uma estrutura de uma árvore, que é vertical, possui um 

centro de onde sai as outras partes, ele não é como a maioria das raízes, verticais, é um 

entranhado delas, ele é diferenciado, não segue o paradigma da maioria das plantas, 

possui uma forma em que não é possível ver o início tampouco  o fim.  

Deleze e Guattari (1995) estabelecem uma metáfora desse sistema arbóreo com 

o sistema capitalista, no qual as pessoas são subjetivadas, seus desejos são criados 

sempre seguindo um padrão de comportamento de consumo e de papéis sociais 

funcionais. Sair desse aprisionamento seria pensar de forma rizomática, horizontal, 

como a própria forma da raiz-rizoma da botânica. O pensamento rizomático não fica 

aprisionado em modelos,  sendo mais abao devir, compreendendo  que a vida vai além 

do que é imposto cotidianamente, que tudo que existe está em constante conexão, nada é 

isolado ou existe por si só. O princípio da conectividade do rizoma compreende a 

ligação possível que se estabelece entre as pessoas, os espaços e os assuntos.   

No rizoma não há a ideia do Uno (n), e sim do Uno (n-1), ou seja, subtrai-se a 

ideia pré-formada de unicidade. Por possuir formas diversas, o pensamento rizomático 

se entrelaça formando uma rede, onde todos os pontos se tocam de forma aleatória e 

imprevisível, há nele a ideia de multiplicidade, um complexo de conexões e 

heterogeneidades.  
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Os autores citam o idioma como exemplo, afirmando que o que há de fato é um 

complexo de dialetos e línguas, a língua não é universal, há uma multiculturalidade 

linguística no mundo, muito diferente da raiz-árvore que possui um ponto central, fixo, 

uma ordem. No pensamento rizomático não há traço linguístico principal, do qual se 

tem outros, como citado pelos autores sobre a árvore linguística à maneira como propõe 

Chomsky que começa ainda num ponto  e procede por dicotomias.  

Se considerarmos essa perspectiva de análise não deveria um currículo único 

central para ser administrado em espaços escolares cujas diferenças são marcantes. 

Deleuze e Guattari (1995) destacam que o rizoma é estranho a qualquer ideia de eixo 

genético ou de estrutura profunda. Um eixo genético é como uma unidade pivotante”. 

Essa unidade pivotante é o caule arbóreo, representando o decalque que segundo os 

autores é o responsável por moldar os seres humanos em modelos prontos e acabados, 

encaixar as pessoas em lugares e afazeres específicos. Podemos incluir aí o objetivo do 

sistema econômico  que a-sujeita e subjetiva os seres humanos, como se estes 

estivessem  presos a um eixo pivotante, às regras , assim como as folhas estão presas 

nos galhos e caule da árvore.  

No rizoma é diferente, nele temos o mapa, temos a cartografia, que eles 

denominaram de construção e não à reprodução, esse mapa é aberto, é conectável, é 

criação do movimento, é a liberdade de ação e de pensamento dos seres humanos. 

Relacionando com a perspectiva multiculturalista, é o pensamento crítico que Mclaren 

(2000) juntamente com a pedagogia crítica, a libertação da opressão, da dominação e 

exploração dos seres humanos que foram marginalizados social e culturalmente. 

 

A relação entre o pensamento rizomático e a teoria multiculturalista para a 

educação das relações étnico-raciais. 

A Lei 10.639/03 alterou a Lei 9.394/1996, que institui as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, com essa alteração tornou-se obrigatório nos estabelecimentos de 

Ensino Fundamental e Médio, oficiais e particulares, o ensino sobre História e Cultura 

Afro-Brasileira. Definiu-se que  esses conteúdos  “serão ministrados no âmbito de todo 

o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e 

História Brasileiras”. Essa Lei foi uma conquista do Movimento Negro na luta pela 
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valorização da cultura e história Afro-Brasileira na perspectiva de desconstrução de 

preconceitos, racismo, de uma única história contada de forma pejorativa que afirma a 

superioridade dos valores eurocêntricos. 

A Resolução CNE/CP nº 01 de 17/06/2004, instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana. Tais diretrizes compõem o instrumento legal que 

orientam a efetivação do cumprimento da referida Lei Federal. Elas devem ser 

observadas pelas instituições de ensino que atuam nos níveis e modalidades da 

educação brasileira, bem como pelas instituições que promovem cursos de formação 

continuada para professores. Segundo a Resolução CNE/CP nº 01, os cursos superiores 

também devem incluir nos conteúdos das disciplinas que ministram a Educação das 

Relações Étnico-Raciais, questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, 

sendo as universidades submetidas à avaliação no cumprimento das referidas diretrizes. 

Essa Resolução também se refere ao fato de garantir que os cidadãos tenham 

conhecimentos e reflitam sobre a importância e valorização das culturas africanas e 

Afro-Brasileiras. Os Conselhos de Educação dos Estados, Municípios e Distrito Federal 

devem, de acordo com a normativa, desenvolver essas diretrizes dentro do regime de 

colaboração e da autonomia de seus entes federativos. Toda a estrutura escolar deverá se 

envolver para o cumprimento dessas diretrizes, conforme Art. 3º da Resolução CNE/CP 

nº 01 de 17/06/2004 “A Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e 

Cultura Afro-Brasileira, e História e Cultura Africana será desenvolvida por meio de 

conteúdos, competências, atitudes e valores, a serem estabelecidos pelas Instituições de 

ensino e seus professores, com o apoio e supervisão dos sistemas de ensino, entidades 

mantenedoras e coordenações pedagógicas, atendidas as indicações, recomendações e 

diretrizes explicitadas no Parecer CNE/CP 003/2004”.  

Portanto, essas políticas públicas de educação têm potencial para suscitar 

debates, reflexões e amplo diálogo na comunidade escolar no que tange ao trabalho de 

conscientização sobre direitos negados por séculos aos sujeitos Afro-Brasileiros, o que 

torna importante a atuação de educadores comprometidos com o respeito as diferenças e 

valorização dos grupos historicamente discriminados da sociedade brasileira.  
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Ao refletir sobre esse objetivo de pesquisa foi possível perceber que há uma 

relação entre o pensamento rizomático de Deleuze e Guattari (1995) e a teoria 

multiculturalista. Seguindo os princípios mencionados do rizoma, é possível aplicar 

uma prática pedagógica para a educação das relações étnico-raciais sob a perspectiva 

multiculturalista, especificamente a do multiculturalismo crítico e revolucionário de 

Mclaren (2000), considerando os princípios da conexão e heterogeneidades e o de 

multiplicidades do rizoma no contexto escolar.  Podemos pensar em uma educação 

contra os princípios e o caráter hegemônicos, monoculturais, homogeneizadores e 

padronizadores, bem como a educação contra a opressão, exploração e a dominação, 

contrárias ao do paradigma escolar de educação que presenciamos, como afirma Candau 

(2008).  

Como já afirmamos precisamos buscar formas de superar a estrutura escolar, 

curricular e de educação rígida, fechada e nos termos de Deleuze e Guattari (1995) 

“arbórea”, no que diz respeito ao conhecimento, conteúdos, práticas pedagógicas e da 

própria forma hierárquica em que a escola se organiza no aspecto administrativo. São 

práticas estruturadas sob a condição de aceitação de que há uma hierarquia de 

interesses, de que há uma raiz que sustenta todo o processo de formação e de 

aprendizagem único, sendo “os bons frutos” advindos desse “caule de sustentação”, 

dessa educação padronizada oferecida para todos sem distinção. Temos uma educação 

padronizada conforme as regras impostas de um sistema educacional hegemônico e 

homogêneo, que não considera e muito menos problematiza as diferenças de gênero, 

sexual, étnicas, raciais, sociais, econômicas e culturais presentes nas instituições 

escolares, uma educação verticalizada onde há apenas transmissão de conteúdos.  

 As instituições escolares devem trabalhar com a  possibilidade de estabelecer 

diálogos entre os conteúdos, conforme os pontos de contatos do rizoma, rompendo a 

ordem cartesiana e a ideia fragmentada e incoerente de que nenhum assunto/conteúdo 

possui conexão.  Nessa perspectiva é possível construir um diálogo entre as culturas 

étnicas diferenciadas, como suas histórias se cruzam, refletir e discutir sobre as 

consequências dos contatos que sempre as culturas estabelecem entre si, promovendo 

práticas pedagógicas para a percepção da existência das diversidades étnicas no âmbito 

escolar. Segundo Moreira e Candau (2008) a escola sempre encontrou dificuldades para 
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lidar com as diferenças e as pluralidades e preferiu silenciá-las e neutralizá-las. A escola 

se sente mais confortável com o padrão arbóreo e hierárquico, da padronização e 

homogeneização, contudo  esta instituição  precisa enfrentar o desafio para  abrir 

espaços para as diversidades, para os pontos de contatos entre os diferentes. Assim 

como ocorre nos pontos de contato do rizoma, a escola necessita se abrir para os pontos 

de contatos culturais diferenciados para que se tenha uma educação que vá atender a 

todos e todas estudantes.  

Motivado por essa conjuntura nossa temática de pesquisa foi formulada. Nossa 

experiência como docente da educação básica nas escolas públicas de Minas Gerais nos 

mostrou que o racismo e os preconceitos são frequentes entre estudantes  e que essa 

situação   se concretiza nas atitudes e falas do cotidiano escolar. Consideramos que tal 

fato precisa ser melhor compreendido e, portanto, estudado. Nossa pesquisa busca 

compreender  como as jovens negras percebem as suas experiências no espaço escolar. 

De modo mais específico fazemos as seguintes indagações: Que sentidos as jovens 

negras constroem sobre o ser mulher e ser mulher negra no espaço escolar? Que 

transformações e permanências essas jovens percebem sobre a questão do racismo 

dentro da escola?  

Queremos colocar em evidencia o que é ser mulher, jovem e negra no  espaço 

escolar.  

Sabemos que atitudes racistas são inadmissíveis na escola, pois a mesma deve 

garantir o respeito entre as pessoas, independentemente da prática religiosa, cultura, cor, 

gênero, condição social, política ou econômica. As escolas públicas são espaços que 

integram um público plural e diversificado, que merece ações pedagógicas para a 

construção de sujeitos fortes, portadores de uma autoimagem positivas e capazes de se 

importar com a alteridade, com os outros.   

Nas salas de aulas temos a presença de estudantes que vivenciam essas culturas 

afro-brasileiras, crianças e jovens negras e negros, que dentro das escolas arbóreas são 

ignoradas. Com as práticas educativas rizomáticas multiculturalistas crítica, esse 

panorama pode ser transformado, pois elas consideram as histórias e as culturas da 

diversidade étnica, temos a possibilidade de criar sentimentos de pertença, autoestima e 

empoderamento em especial das  jovens negras no mundo e na própria escola. Dessa 
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forma a escola pode conseguir se desprender dos decalques da árvore, que nesse caso se 

caracteriza por subjetivar essas jovens, obrigando-as a terem desejos que não condizem 

com as suas vontades próprias e muito menos culturas.  

Assim, realizaremos os mapas e não os decalques com a prática pedagógica 

sobre a educação das relações étnico raciais, pois os mapas segundo Deleuze e Guattari 

(1995) constroem e não reproduzem, nesse caso as jovens negras ao conhecer e terem 

consciência sobre a diversidade étnico-racial, sendo críticas sobre a condição negra e a 

condição branca, serão agentes de seus mapas, construindo história a partir delas 

mesmas, e não somente reproduzir uma cultura que não lhes pertence, poderão criar 

suas próprias cartografias e movimentos a partir de suas culturas e histórias serão 

agentes conscientes e empoderadas. “Ele (o mapa) faz parte do rizoma. O mapa é 

aberto, é conectável, em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de 

receber modificações constantemente.” Deleuze e Guattari (1995).  
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Resumo    
Nesta pesquisa, buscou-se ouvir os educadores sobre queixas escolares, a compreensão 

deles a respeito de suas causas, as dificuldades e o trabalho feito com esses estudantes. 

Para realizar esta investigação, utilizou-se a abordagem qualitativa, cujo instrumento foi 

a entrevista semiestruturada, além da análise de conteúdo como metodologia. Foram 

entrevistadas três professoras de uma escola particular da cidade de Uberlândia, Minas 

Gerais. Conforme os discursos das participantes, observou-se uma concepção recorrente 

de que as queixas escolares estão ligadas a déficits dos alunos e a problemas de ordem 

biológica. Questões familiares também foram amplamente citadas, como falta de apoio 

familiar e de acompanhamento dos pais nas tarefas escolares. Nesse sentido, pouco se 

ponderou sobre aspectos escolares, como relação entre professor e educando ou projetos 

pedagógicos diferenciados para atender às necessidades individuais; logo, houve 

culpabilização dos discentes e suas famílias como principais fatores para explicar as 

dificuldades do processo de escolarização de tais indivíduos. Este estudo vai ao 

encontro de diversas pesquisas já realizadas sobre a temática e que demonstram a 

necessidade de formação continuada dos docentes para possibilitar espaços de discussão 

a respeito de inúmeros assuntos que envolvem a aprendizagem nos primeiros anos 

escolares, como construção da leitura e escrita, metodologias educacionais atuais, entre 

outros. 

 

Palavras-chave: Queixa escolar, professoras, processo de escolarização. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Souza (2007), a queixa escolar é compreendida como uma grande rede 

de relações que possuem a criança (ou o adolescente), a escola e a família como figuras 

principais. No centro disso há o processo de escolarização e, quando os alunos não 

conseguem corresponder às expectativas de aprendizagem do professor e da escola, são 

feitas constantes “queixas” sobre tais indivíduos. 

Pesquisas demonstram que muitas vezes há a culpabilização dos alunos e suas 

famílias nos problemas advindos no processo de escolarização (Buiatti, 2005; Souza 
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2007, Patto 1990; Oliveira 2002; Nascimento 2013; Fantinato 2012; Santos 2009). 

Frequentemente, os discentes são encaminhados para as clínicas psicológicas por 

mostrar “problemas de aprendizagem ou de comportamento”, cujas características mais 

comuns são: atitudes agressivas, apatia, dificuldades na leitura, na escrita e na 

matemática, além de problemas emocionais.  

Santos (2009) acompanhou atendimentos e avaliações psicológicas de alunos de 

uma escola pública paulista. Nesse estudo, ele averiguou um grande número de 

psicodiagnósticos de deficiência intelectual que não foram confirmados ao entrar em 

contato com as crianças. Com tais equívocos diagnósticos, conduziram-se pesquisas 

sobre a formação do psicólogo, em se tratando de queixa escolar. 

A partir de um estudo realizado por Souza (1999) foram constatadas queixas 

como falta de comprometimento dos pais na educação dos filhos, indisciplina, 

imaturidade e rivalidade. Na análise desse material, percebeu-se que os alunos achavam 

as aulas desinteressantes, com conteúdo ministrados de forma mecânica e sem 

vinculação com o cotidiano. De acordo com a autora, as estratégias pedagógicas tendem 

a cindir o estudo e o prazer, diminuindo o interesse do educando pelos conteúdos 

apresentados. 

Frequentemente, educadores estão com dificuldades para lidar com as situações 

escolares cotidianas e, por isso, encaminham discentes para o psicólogo. Pode-se inferir 

que tal encaminhamento é um pedido de ajuda, pois os professores podem se sentir 

desamparados e despreparados para enfrentar certas situações. 

 Nesse ínterim, Santos (2009) descobriu que as reclamações mais constantes se 

referem à inadequação ao ambiente escolar, à falta de socialização e às agressões físicas 

e verbais a outras pessoas; em segundo plano, há as dificuldades de concentração e 

atenção, além da fala dos docentes de que os alunos são “distraídos”, “dispersos” e 

“esquecidos”; e, por último, existem comportamentos atinentes à falta de interesse e 

preguiça dos discentes diante das atividades propostas pelos professores. Nas palavras 

da autora, os educadores criam um padrão ideal de educando que muitas vezes não é 

real – essa visão ideal de “bom aluno” é concebida de forma universalizante. 

Patto (1990) e Souza (2007) analisam que encaminhar um estudante que não 

corresponde às expectativas de determinada escola é uma aspiração dos profissionais 
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que muitos psicólogos têm ajudado a realizar. Em outras palavras, o aluno ideal 

apresentaria comportamentos e atitudes de dedicação, interesse e comprometimento 

com os estudos e afazeres, devendo ser educado, calmo e afetivo, obediente, além de 

aceitar (e acatar) as normas escolares e, especialmente, não conversar durante as aulas.  

No início da alfabetização as crianças apresentam dificuldades, e isso é 

esperado, pois elas estão aprendendo algo diferente. Sob o viés de uma “perspectiva 

interacionista, as situações apresentadas como ‘problemas’ pelos professores não 

passam de etapas que atravessam aqueles que se encontram no início do processo de 

alfabetização” (Proença, 2002, p. 185, citado por Santos, 2009). 

Fantinato (2012, p. 51) descreve que “algumas pesquisas demonstram que a 

tendência da escola, em geral, é estabelecer uma relação de causa e efeito entre o 

fracasso e o problema, quer seja de aprendizagem ou comportamento, às questões de 

relações familiares”. A autora aponta a necessidade de pensar no estudante atual e nas 

metodologias de ensino aplicadas, pois muitas vezes elas são produtoras de 

dificuldades, o que futuramente se torna uma queixa escolar. Nesse ínterim, percebe-se 

que os professores usam características da criança para justificar as dificuldades dela.  

Conforme Santos (2009), as educadoras descreveram problemas sociais e 

econômicos. Elas acreditam que, na condição em que os alunos vivem, não é possível 

obter um desenvolvimento adequado; nesse caso, a marginalização é um ponto marcante 

nas falas, pois a maioria das crianças possui contato com as drogas e o crime. Ainda de 

acordo com a visão dessas profissionais, os problemas escolares estão centrados na 

criança, na família e nas condições de vida – a única solução apontada é o 

encaminhamento para o profissional da saúde. Diante disso, é preciso repensar o sistema 

de ensino, discutindo novas propostas que se adequem às necessidades dos discentes, 

além de considerar os contextos e culturas deles. Os profissionais de psicologia escolar 

podem auxiliar a equipe do estabelecimento de ensino nas discussões sobre o 

desenvolvimento humano, a aprendizagem e as novas possibilidades de resolução de 

conflitos.  

No estudo de Fantinato (2012), há um reconhecimento de que os docentes 

tentam manter a estabilidade (homeostase) do funcionamento escolar. Mesmo diante da 

ideia de fazer algo diferente e talvez mudar o que não está apropriado, existe dificuldade 
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em lidar com o novo, pois ele gera inseguranças e incertezas. A autora pondera a 

importância de o professor reconhecer que o estudante está inserido numa realidade 

social e institucional. 

Souza (2002, p. 259) enfatiza que “refletir sobre o tema da formação continuada 

(ou desenvolvimento profissional) traz a luz as condições específicas de ensino de cada 

uma delas, com seus alunos reais e problemas concretos”. A formação continuada dos 

professores deve ajudá-los a lidar com as questões escolares que aparecem no cotidiano, 

seja com alunos, pais ou colegas. 

Fatores como classes numerosas, formação de classes homogêneas, isolamento e 

ausência de apoio pedagógico e psicológico engendram condições de trabalho 

estressantes (Souza, 2002). Essas questões precisam ser revistas, uma vez que 

interferem sobremaneira no processo de escolarização dos estudantes. 

Em pesquisas de autores distintos (Buiatti, 2005; Souza 2002; Santos 2009; 

Patto 1990; Fantinato 2012; Souza 2007) é notado que os professores possuem 

dificuldades em relação a apoio e formação continuada que os capacitem para resolver 

os impasses que aparecem no cotidiano escolar.  

Desse modo, o presente estudo pretende identificar a concepção dos professores 

sobre a queixa escolar, as causas, as dificuldades desses profissionais para trabalharem 

com a demanda e as formas de atendimento propostas aos alunos.  

Apesar de se ter introduzido sobre a queixa escolar e o trabalho dos professores 

na escola pública, desejava-se observar se na rede particular as mesmas questões se 

repetiam. Neste sentido, esta pesquisa foi realizada nesse espaço de ensino. 

 

METODOLOGIA 

Para a realização deste estudo, utilizou-se a pesquisa qualitativa.  Como 

metodologia, foi realizada a entrevista semiestruturada, composta por duas partes: na 

primeira há os dados das participantes, como sexo, idade, tempo de trabalho e formação 

profissional; e a segunda diz respeito às questões que envolvem as concepções das 

educadoras sobre o tema, as características dos estudantes e o trabalho realizado com 

eles. Durante a entrevista, utilizou-se o gravador para que cada palavra ou sentimento 
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expressado na fala fossem levados em consideração. Com isso, buscou-se a opinião dos 

profissionais da educação sobre a temática pesquisada. 

Por meio da pesquisa qualitativa, objetivou-se averiguar como os professores 

veem o aluno que possui dificuldades no processo de escolarização. Assim, selecionou-

se uma escola da rede particular de ensino na cidade de Uberlândia/MG, em que 

participaram três professoras do 1º ao 4º ano. As entrevistas foram realizadas nas 

residências das profissionais, com horário previamente marcado. Teve-se uma boa 

interlocução, dado que todas se mostraram disponíveis para dialogar sobre o assunto – 

as entrevistas duraram, em média, 40 minutos. Foi utilizado um roteiro com nove 

questões sobre a temática pesquisada, mas com a possibilidade de fazer outras perguntas 

além dos assuntos centrais.  

As entrevistadas são do sexo feminino, com idade média de 36 anos. Duas têm 

formação superior em pedagogia (uma fez especialização e a outra é formada em 

pedagogia e está fazendo especialização em gestão escolar), e uma não fez graduação 

(possui o curso de magistério realizado há 20 anos que, à época, correspondia ao Ensino 

Médio). E3 tem experiência de cinco anos como docente, divergindo da E1, com maior 

tempo de exercício profissional (15 anos). Já E2 é recém-formada e faz só quatro meses 

que está trabalhando como professora. Nos tópicos seguintes será apresentada as 

categorias de análise dos discursos das participantes 

 

1. Concepções sobre as queixas escolares 

Neste item, questionou-se sobre a compreensão das participantes a respeito das 

queixas escolares: 

 

Para mim, vejo de duas formas: se a criança realmente está com um 

problema, algum déficit (TDAH, hiperatividade etc.), e a outra é o processo 

escola-família. Pelo que atuo já tem um tempo, percebo muito a falta de a 

família estar diante do aluno e junto com o professor e a escola. E1 

Problema de aprendizagem é quando a pessoa (pode ser o aluno ou na fase 

adulta) tem dificuldades de aprender o que é necessário. No caso do aluno, a 

dificuldade de entender o conteúdo e do profissional de aprender o que é 

necessário para que ele execute o seu trabalho. E2 

Então, acho que essa dificuldade vai do material que falta às vezes em muitas 

escolas, do ambiente de trabalho que você tem, da sala que você pode 

trabalhar. Realmente, algumas escolas te cobram muito mais conteúdo do que 
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aprendizagem. Acho que o problema de aprendizagem é, às vezes, não ter a 

colaboração dos pais. E3 

 

 Pode-se inferir que, na concepção da E1, as crianças com queixas escolares têm 

falta de interesse e, com frequência, não querem fazer nada em sala de aula. Além disso, 

segundo ela, não há apenas a falta de interesse, como também déficit de aprendizagem, 

Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e outros fatores. Esse 

entendimento compactua com o que Moyses e Colares (2001) discutem sobre a 

biologização e culpabilização do indivíduo. Nessa perspectiva, inúmeros déficits são 

apontados para explicar as dificuldades de aprendizagem dos discentes, e o problema se 

torna de ordem biológica, isto é, uma doença que está no sujeito.  

Segundo Leonardo e Suzuki (2016), a visão biológica sobre desatenção escolar é 

própria da sociedade capitalista que sustenta a noção de que existe uma disfunção 

cerebral orgânica que leva o estudante a sofrer de algum distúrbio referente ao déficit de 

atenção. Nesse sistema há um forte discurso do mérito pessoal, em que está “presente a 

prerrogativa de acesso igualitário e a culpabilização da pessoa pelo seu sucesso ou 

fracasso” (Buiatti, 2013, p. 65). Dessa maneira, o sujeito é responsabilizado pela 

exclusão social e educacional. 

Nesse entremeio, Buiatti (2013, p. 84) aponta que a exclusão está no outro (este 

é o “anormal” e o “doente”); aos poucos, ela se naturaliza, tornando-se inquestionável. 

“Mas é preciso compreender que esse é um discurso construído, a norma é inserida num 

processo cultural, no qual se instituem as relações sociais, culturais e políticas. Esse 

mecanismo não foi produzido pelo sujeito excluído, mas foi naturalizado pelos 

mecanismos da cultura e do poder”. 

Já para a E3, o problema no processo de escolarização ocorre pela falta de 

colaboração dos pais e pelos métodos de alfabetização selecionados pela escola, pois, 

segundo a entrevistada, existem metodologias que não são as melhores em certos 

momentos. E3 elenca outros fatores, como o ambiente de trabalho e a grande quantidade 

de conteúdo cobrada, o que contribui para o aumento das queixas escolares. A 

participante consegue visualizar diversos fatores, responsabilizando também questões 

atinentes à instituição escolar e falta de interlocução entre família e educadores. 
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De acordo com Tanamachi e Meira (2003), a queixa escolar envolve diversas 

vertentes, como as relações familiares e escolares, as situações sociais e culturais e as 

condições do próprio sujeito. Por conseguinte, é preciso investigar os contextos para a 

compreensão e a atuação dos profissionais, o que pode ser verificado em E2, que 

apresenta as dificuldades do indivíduo e do docente para trabalhar com metodologias 

que atendam às necessidades singulares. 

Patto (2008) discute que, muitas vezes, as metodologias educacionais são 

impróprias, pois negam hábitos, crenças e habilidades das crianças provenientes das 

classes populares. Segundo a autora, o programa curricular está intensamente distante 

do dia a dia da sala de aula, tornando-o desmotivador e incoerente. Enquanto isso, 

Marçal (2005) relata que desatenção, falta de concentração, dificuldade de memorização 

e distração são termos muito utilizados pelos professores em encaminhamentos para 

psicólogos. A escola não questiona a metodologia dos professores, o que incide, na 

maioria das vezes, em um ensino do tipo mecanicista, com atividades pouco 

interessantes.  

Os educadores geralmente traçam um perfil ideal de educandos como os que 

lhes obedecem, aprendem, fazem as cópias necessárias, mas se deparam com uma 

clientela que, por vezes, não corresponde às suas expectativas. Nesse contexto, 

frequentemente culpam a família e os alunos pelo fracasso escolar, em detrimento das 

dificuldades em se aproximar dessas crianças, em traçar possibilidades de compreensão 

e metodologias alternativas que focalizem o aluno real. Associada a isso há a realidade 

dos educadores, com grande número de alunos por sala, baixos salários, desvalorização 

social, formação precária e excesso de trabalho burocrático (Sawaya, 2002).  

 

2. Causas das dificuldades 

Nesta questão, buscou-se averiguar os aspectos apontados pelas entrevistadas 

como causas das dificuldades dos estudantes no processo de escolarização: 

 

Os pais dizem não ter tempo, mas, na verdade, eles não sabem dividir o 

tempo deles, pois a partir do momento em que a pessoa tem um filho, ela 

deve acompanhar a vida escolar dele e tudo que faz parte da vida deles. Pode 

ter algum distúrbio como TDAH, dificuldade de atenção etc. E1 
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O problema de aprendizagem pode ser algum distúrbio, alguma dislexia ou 

pode ser algum problema auditivo ou de visão; uma criança com baixa visão 

ou com algum grau de miopia ou astigmatismo. E2 

 

E1 cita a família como um dos motivos das dificuldades enfrentadas, pois, 

segundo ela, muitas famílias são ausentes e dizem não ter tempo; logo, acredita que a 

família deve se organizar para participar da vida escolar dos seus filhos. Ela diz que 

existem outros fatores que corroboram para as dificuldades de alfabetização, como 

déficit de aprendizagem, TDAH, entre outros. Para E2, “o problema de aprendizagem 

pode ser algum distúrbio, dislexia ou ele pode ser devido a um problema auditivo ou de 

visão”. E E3 traz como causas a falta de tempo para voltar no que a criança ficou com 

dúvida, déficit de atenção, falta de participação da família e distração dos alunos, o que, 

para ela, muitas vezes não se relaciona com o fator psicológico. 

Buiatti (2005) pondera que, em geral, as questões escolares não são levadas em 

consideração. Com isso, os profissionais apontam exclusivamente problemas familiares 

e emocionais, compactuando com a escola, que patologiza e estigmatiza as crianças. De 

fato, existem preconceitos que envolvem a família, sobretudo em relação às pessoas de 

baixa renda, pois se acredita que elas não se importam com a vida escolar de seus filhos.  

Para Proença (2002), por meio da análise das queixas apresentadas se obtém o 

conjunto de relações formadas no processo de escolarização, do qual fazem parte 

professores, alunos, pais, mecanismos institucionais de funcionamento, estrutura estatal. 

As relações são perpassadas por preconceitos e estereótipos em relação às crianças 

pobres e suas famílias, em virtude de uma realidade educacional precária no 

funcionamento da escola. 

Dentre as disfunções frequentemente relacionadas ao desempenho escolar de 

crianças se destacam as mais citadas por profissionais da saúde e educação: TDAH e 

Transtorno de Oposição e Desafio (TOD). Segundo Facci et al. (2012), o TDAH tem 

sido a maior causa de encaminhamento, pelas escolas, para psicólogos e neurologistas. 

Para esse diagnóstico, não há exames, e sim interpretações do especialista. A definição 

de TDAH apresentada no Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais 

– IV Edição (DSM-IV), da Associação Americana de Psiquiatria (APA), mostra que a 

característica essencial do TDAH é um padrão persistente de desatenção e/ou 
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hiperatividade mais frequente e severo do que aquele tipicamente observado em 

indivíduos em nível equivalente de desenvolvimento. 

Moyses e Collares (2012) enfatizam que, no diagnóstico, muitas vezes se utiliza 

o questionário SNAP IV, referente às seguintes situações: se o aluno se remexe na 

cadeira, se sai do lugar na sala de aula, se fala em excesso etc. Nesse caso, várias 

crianças estão sendo enquadradas nesse déficit e indicadas para o tratamento 

medicamentoso. Para Meira (2012, p. 83), “não se trata de esperar que as crianças 

naturalmente sejam atentas na escola, independente dos conteúdos, da qualidade do 

trabalho pedagógico e das necessidades e possibilidades do desenvolvimento infantil”. 

Outro transtorno citado pela entrevistada E1 no decorrer da conversa foi o TOD. 

Ele é caracterizado no DSM-IV como um padrão recorrente de comportamento 

negativista, desafiador, desobediente e hostil para com figuras de autoridade, que 

persiste por seis meses, pelo menos. 

Novamente, tem-se a busca pela normalização de condutas, comportamentos e 

aprendizagem. No transtorno acima, o significado de disciplina pode se diferenciar de 

acordo com o profissional. Ademais, a disciplina e a ordem dependem de diversos 

fatores, como relação entre professor e aluno, metodologias educacionais e questões 

familiares e do próprio indivíduo; logo, a avaliação precisa ser contextualizada.  

Meira (2012) destaca que não se pode negar a existência de problemas 

biológicos e doenças mentais, por exemplo. Todavia, é necessário considerar que a 

subjetividade humana se constrói na relação do homem com os outros, sua história e 

sociedade. 

 

3.  Características do estudante na visão dos professores 

Neste tópico visou-se entender as características dos alunos no olhar das 

professoras: 

 

Alguns são muito agitados, brincam muito, fazem de conta que estão fazendo 

a tarefa e, quando vamos olhar, não estão fazendo; outros já são mais 

quietinhos. Acho que nós, enquanto educadores, eu principalmente, me 

preocupo muito mais com a criança que é mais quieta, pois tem outros 

problemas que vêm agregar isso, como o autismo: a criança fica só no 

mundinho dela e, às vezes, nem a família e nem nós, educadores, 

percebemos; por isso, acredito que devemos ficar atentos. E1 
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Tem alunos que têm déficit de atenção e alguns problemas mais agravantes, e 

tem outros que são realmente distraídos e que não têm nada a ver com o 

psicológico. E3 

 

Aqui, pretendeu-se compreender melhor como os professores veem os alunos 

que possuem algum problema no processo de escolarização. Por meio das falas dos 

profissionais, nota-se que eles procuram diagnosticar a criança com alguma patologia e 

pretendem dar sentido a isso por meio de comportamentos intrínsecos do aluno, que 

podem ser características da personalidade dele. Em certos casos, porém, os educadores 

consideram a situação como sintoma. 

E1 faz um contraponto entre o aluno agitado e o quieto, em que se preocupa 

mais com o estudante que fica apenas no mundo dele; desse modo, estão intrínsecos os 

sintomas psicopatológicos na fala da educadora; por sua vez, E2 relata a dificuldade dos 

educandos em lidar com as regras pré-estabelecidas; e E3 fala que existem alunos com 

déficits, assim como os que não possuem nenhum problema psicológico e são realmente 

distraídos, o que constitui uma característica própria do estudante. Para Vigotski (2001), 

a atenção é uma função psicológica que deve ser construída ao longo do processo 

educativo da criança, e o seu desenvolvimento depende das interações e da qualidade 

dos mediadores culturais.  

 

4.  Relação entre família e escola 

 

Nós temos alunos com problema de aprendizagem que os pais são muito 

presentes e estão sempre caminhando junto com a escola, com o professor, 

preocupados com as atividades, preocupados com o desenvolvimento do 

aluno, mas também temos famílias que infelizmente são completamente 

ausentes na vida escolar do aluno, tão ausentes que, às vezes, nem o caderno 

de recado, que é um meio de comunicação, esses pais não leem. E2 

 

As educadoras descreveram que muitos pais responsabilizam a escola pela 

educação de seus filhos e não se importam com a vida escolar deles. Às vezes, 

verificam se a criança está com notas boas e, quando não está, culpabilizam as 

educadoras. Segundo as profissionais, os pais não se mostram disponíveis para ajudar os 

filhos nas atividades escolares. E2, por exemplo, diz que alguns pais são tão ausentes 
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que não leem o caderno de recado, visto como um meio de comunicação entre o 

estabelecimento de ensino e os pais e/ou responsáveis. 

Para Lima et al. (2013), a participação dos pais não deve ocorrer somente 

quando a escola os convoca para acompanhar o trabalho dos profissionais e o 

desempenho dos alunos, como também nas reuniões voltadas à constante (re)elaboração 

do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da instituição. Para isso, é necessário que o 

estabelecimento de ensino esteja aberto para compreender e respeitar as diversas 

configurações familiares, além de criar oportunidades para ouvir as vozes dos sujeitos 

envolvidos na comunidade escolar. 

Ainda segundo Lima et al. (2013), tanto os pais quanto a escola idealizam a 

forma com que cada um deve exercer seu papel: por um lado, os pais acreditam que os 

professores devem ensinar seus filhos para que aprendam perfeitamente; por outro, os 

profissionais da educação pensam que os pais devem educá-los e dar suporte no 

processo de aprendizagem do educando. Porém, isso nem sempre acontece, e ambos se 

frustram nessa situação. Logo, é necessário constituir uma comunicação e parceria para 

que, juntos, conforme suas possibilidades e limitações, auxiliem no desenvolvimento e 

na aprendizagem dos estudantes. 

 

5. Trabalho das professoras 

 

O professor deve ser mediador, deve estar pronto para qualquer 

eventualidade, para qualquer dificuldade, para qualquer situação que houver 

em sala de aula. Então, nós temos que estar preparados, conscientes, sempre 

em estudo, e devemos trazer uma postura que traga segurança aos alunos, 

mesmo àqueles que têm problema de aprendizagem e também àqueles que 

não têm. E2 

Faço o que for preciso. Faço textos em casa e eu mesma xeroco, entrego para 

a mãe, peço para a mãe estudar com a criança em casa. E3 

 

Conforme os trechos supracitados, constata-se que as professoras se mostram 

preocupadas com os alunos e a ausência dos pais na vida escolar de seus filhos. E3 diz 

que faz materiais e chama a mãe para ajudar em atividade extraclasse, para que a 

criança que se encontra com problemas no processo de escolarização melhore seu 

desempenho. Outro fator importante que aparece nas falas é a preparação dos 

professores para lidar com alguns tipos de problemas que aparecem em sala de aula. 
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Para Tanamachi e Meira (2003), Vigotski considera que a aprendizagem 

organizada de maneira adequada é capaz de ativar processos de desenvolvimento. Esse 

é um resgate do papel ativo do professor em relação à aprendizagem e ao 

desenvolvimento dos educandos, principalmente daqueles que possuem mais 

dificuldades.  

O professor reconhece que os alunos apenas se desenvolvem na medida em que 

os ensina, colaborando para a diminuição do fracasso escolar. Ele leva a criança a 

desenvolver potenciais, e o processo pedagógico é responsável por auxiliar na 

organização e no aprendizado dos conteúdos escolares. “Nesse processo de mediação, o 

que ele está fazendo é ensinar o aluno os conhecimentos já produzidos pela humanidade 

e sistematizados como conteúdos curriculares” (Tanamachi e Meira, 2003, p. 32). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Grande parte das professoras ainda culpabiliza o aluno pela dificuldade no 

processo de aprendizagem, possui entraves para repensar a metodologia de ensino e usa 

o método tradicional de alfabetização. A patologização dos educandos com dificuldade 

no processo de escolarização foi um fator bastante abordado pelas docentes 

entrevistadas, em que se baseiam em um comportamento mais adequado ou desejável e, 

quando um estudante se desvia dessa “conduta ideal”, ele é visto como diferente. 

A relação entre família e escola também apareceu com frequência, pois as 

entrevistadas citaram a falta de interesse dos pais em participar do processo de 

escolarização dos seus filhos. Nesse caso, percebe-se uma dificuldade de diálogo entre 

instituição de ensino e família, o que torna imprescindível uma interação maior entre 

eles – ambos são importantes para a aprendizagem do aluno. Considera-se relevante que 

o estabelecimento escolar e os pais se disponibilizem para trabalhos em conjunto, com a 

consciência de que cada um possui objetivos próprios que se inter-relacionam. 

Além disso, a formação continuada dos profissionais da educação é um fator 

essencial, pois eles se encontram desanimados e cansados em razão dos problemas que 

ocorrem diariamente no exercício da profissão. Essa iniciativa deveria ser contínua, para 

disponibilizar um espaço de discussão, interlocução, troca e ressignificação de saberes e 

práticas.  
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Resumo:  

O presente trabalho se refere à uma pesquisa de doutorado em andamento, que tem 

como objetivo central analisar as práticas avaliativas processuais de professoras/es do 3º 

ano do Ensino Fundamental, de escolas de periferia da Rede Municipal de Uberlândia-

MG, intentando discutir o tensionamento entre o paradigma instrumental de educação e 

de avaliação (assentado na naturalização das distintas violências materiais ou 

simbólicas, em preceitos mercadológicos e em processos avaliativos classificatórios e 

meritocráticos) e as possíveis propostas de resistências e/ou práticas avaliativas 

formativas nos processos das e para as aprendizagens dos/as discentes, inseridos/as em 

contexto de exclusão social, desenvolvidas numa perspectiva emancipatória, 

considerando-se o cenário de desvalorização educacional no tempo presente. A 

proposição deste projeto é desenvolver pesquisa participante tomando a realidade como 

produto de uma práxis histórica que se constrói coletivamente no cotidiano, a partir dos 

saberes e das experiências dos indivíduos. Para auxiliar nessa compreensão, nos 

propomos a: analisar as distintas violências simbólicas praticadas contra professores/as, 

estudantes e familiares que constituem as classes populares; pesquisar a legislação 

educacional referente à avaliação das aprendizagens; investigar as contribuições teóricas 

no que diz respeito à avaliação educacional, avaliação em larga escala e avaliação 

formativa; discutir os conceitos de qualidade da educação referendados pelo Estado, por 

alguns teóricos orgânicos ao sistema capitalista e pelos/as acadêmicos/as da área 

educacional; realizar um estudo documental dos Projetos Políticos Pedagógicos das 

escolas pesquisadas; e observar, durante um semestre letivo, o trabalho pedagógico 

ocorrido nas salas de aula das/os professoras/es selecionadas/os, para investigarmos os 

diferentes momentos do trabalho pedagógico das/os docentes do 3º ano do Ensino 

Fundamental no tocante às avaliações praticadas. Além disso, intentamos descrever as 

possíveis resistências desenvolvidas pelas/os professoras/es dentro do contexto 

apresentado.  

 

Palavras-chave: Classes populares; avaliação educacional; avaliação formativa. 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as práticas avaliativas 

processuais  adotadas por professoras/es do 3º ano do Ensino Fundamental, de escolas 

mailto:claudiacasuarina@gmail.com
mailto:olenirmendes@gmail.com
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públicas municipais, de periferia pobre, de quatro diferentes setores (norte, sul, leste e 

oeste) da cidade de Uberlândia-MG, intentando discutir o tensionamento existente entre 

o paradigma instrumental de educação e de avaliação (assentado na naturalização das 

distintas violências materiais ou simbólicas, em preceitos mercadológicos e em 

processos avaliativos classificatórios e meritocráticos) e as possíveis propostas de 

resistências e/ou práticas avaliativas formativas desenvolvidas numa perspectiva 

emancipatória nos processos das e para as aprendizagens das/os discentes inseridos em 

contexto de exclusão social, considerando-se o cenário de desvalorização educacional 

no tempo presente.  

O desejo pelo desenvolvimento deste trabalho emergiu em pesquisa anterior, 

desenvolvida no curso de Mestrado em Educação; da experiência da pesquisadora em 

escolas de periferia pobre e, também, em grupo de estudos e pesquisas. O aprendizado 

de mais de uma década como vice-diretora, em escola cuja maioria dos estudantes é 

proveniente de famílias pobres, tem nos mostrado o quão perversas são as violências 

sociais praticadas contra a classe menos favorecida. Tratam-se de situações em que 

crianças moradoras de assentamento, por exemplo, caminham longas distâncias, muitas 

vezes, sem se alimentarem adequadamente e que chegam às escolas em condições 

físicas e emocionais prejudicadas para produzirem o desejado.   

Como aprender com fome? Isso é um dos espectros das distintas violências 

exercidas de maneira subliminar pelo sistema contra os excluídos. Violências essas que 

não se configuram diretamente nas estatísticas criminais mas, que ferem os direitos da 

população, especialmente dos menos favorecidos, ao fomentar a seletividade, ao 

produzir padrões de ser, de viver, de raça, de forma física e ao naturalizar costumes 

perversos, culpabilizando individualmente as pessoas que não atingem os patamares 

sociais aceitáveis.  

As crueldades, para além dos lugares onde comumente são identificadas, podem 

ser observadas, também, na inexistência de políticas públicas de efetivo combate à 

pobreza extremada, na precarização da saúde pública, na educação escolar confinadora, 

massificante e desagregada das vivências discentes, na violência de gênero, na 

humilhação enquanto fenômeno social como aponta Haroche (2008), no “ser menos” 

como denomina Freire (1981), dentre outras selvagerias praticadas pelo sistema que 
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rege uma sociedade marcada pela dominação, pela desigualdade e pela exclusão, como 

a nossa. 

Freire (1996) sinaliza como sendo bancária a educação ofertada aos pobres nessa 

concepção capitalista ao depositar conteúdos desprovidos de significados para os/as 

discentes. Além disso, reforça a ideia de que não se pode negar a natureza política do 

processo educacional. Como desdobramento dessas violências observamos escolas 

conteudistas, estudantes sem perspectivas e cidadãos e cidadãs influenciados/as pela 

violência midiática que produz padrões, destorce realidades, publica inverdades 

objetivando manipular a população.  

São incontáveis os problemas educacionais que afetam diretamente o modo 

como as alunas e os alunos aprendem, principalmente aquelas e aqueles que se 

encontram em regiões ou setores periféricos destinados aos excluídos e às excluídas. 

Podemos citar como exemplo as precárias condições materiais de estudos, as estruturas 

físicas inadequadas, o reduzido acesso aos bens culturais como teatro, cinema e 

bibliotecas, às políticas públicas ineficazes ao combate à pobreza e a desigualdade 

econômica e social; os baixos salários do professorado, a ineficiência na formação de 

professores e professoras, o aligeiramento da escolaridade, os currículos desarticulados 

à realidade escolar, dentre outros/as. Cabe reconhecer e valorizar os esforços 

despendidos por algumas pessoas que atuam no campo educacional, no sentido de 

promover o desenvolvimento de novos modelos e tendências de gerenciar a escola, de 

ensinar os/as estudantes e de avaliar. Entretanto, são ações que se apresentam 

fragmentadas, portanto, pouco efetivas no que se referem aos resultados insatisfatórios e 

que se prendem a uma lógica dotada de muita intencionalidade, ocultando em seu 

âmago que as condições sociais interferem na escola oferecida às camadas populares. 

Com isso, o processo de ensinar e aprender não avança no sentido de se colocar a/o 

aprendente como sujeito central da dinâmica escolar.  

Nesse descompasso, os índices das avaliações externas como Proalfa
7
, por 

exemplo, que compõe o Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Básica – Simave, e 

que avalia os níveis de aprendizagem referentes à leitura e escrita dos/as discentes das 

                                                           
7
 Programa de Avaliação de Alfabetização.  
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escolas públicas, violentamente, apontam que a escola para os pobres não sabe ensinar. 

Diante desse quadro, a aura organizacional da escola fica avariada e comprometida ao 

promover a competição, ao rejeitar educandos e educandas com dificuldades de 

aprendizagens, e ao criar uma rotina de treinamento para a realização das provas. O 

trabalho pedagógico, nessas circunstâncias, se concentra apenas na dimensão cognitiva, 

especialmente no ensino da Língua Portuguesa e da Matemática, omitindo, assim, 

outros conteúdos de igual ou maior importância para a formação humana. Também 

corrobora e legitima as perversidades dos reformadores educacionais, adotando como 

medida de qualidade educacional os índices dos exames externos.  

As cobranças oriundas das intenções dos detentores do poder, sejam 

representantes do Estado ou do Capital, que objetivam colocar nosso país em patamares 

mais aceitáveis de educação de “qualidade” no ranking mundial, com vistas a obterem 

maiores financiamentos e vantagens exploratórias, redirecionam o foco das práticas 

pedagógicas para a criação de uma nova cultura avaliativa. Conforme Freitas (2007), a 

avaliação comumente exercida e sedimentada no interior da sala de aula reflete a função 

social da escola na sociedade capitalista, qual seja, de mantenedora da divisão de 

classes, de perpetuadora da exclusão social. As tensões ocasionadas, decorrentes desse 

modelo de educação, nutrem e naturalizam condutas sectárias, desumanas, de 

escolarização sem vinculação com as práticas dos sujeitos, de afastamento dos projetos 

coletivos e de transferência das responsabilidades para a esfera individual 

transparecendo que o “sucesso” profissional e pessoal depende fundamentalmente do 

empenho e do esforço de cada indivíduo, posto que, para esse tipo de visão, as 

oportunidades estão postas para todos e todas. Outra explicação é decorrente do 

fatalismo imutável, como algo que o destino pré-estabeleceu aos indivíduos, 

conferindo-lhes a condição nativa ou sobrenatural de sujeitos marginalizados.  

Sobre as práticas avaliativas, entendemos que a maneira encontrada pelo Estado-

Avaliador em mensurar a qualidade da educação ofertada pode distorcer a realidade dos 

resultados, pois o desempenho das alunas e dos alunos não pode se reduzir apenas à 

testes avaliativos, desconsiderando-se os demais componentes que influenciam nas 

aprendizagens como a contextura social, o capital cultural dos(as) discentes, a lógica 

desses exames externos que cria um padrão de escola desejável a partir de 
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ranqueamentos, meritocracias e accountability (FREITAS, 2009; 2015) e os problemas 

educacionais crônicos e históricos. Na verdade, o que se observa é um hiato entre as 

propostas de avaliação elaboradas no interior de gabinetes (muitas vezes com 

imposições de agentes financiadores externos) e a realidade concreta do chão da escola.  

 Outro ponto que destacamos a partir dos estudos de Freitas (2015) é 

que a escola para os pobres é pensada para desenvolver o seu trabalho pedagógico sob a 

égide da organização da diversidade, não entendida no sentido da diminuição das 

desigualdades, das disparidades sociais, mas, antes, como designação da escola 

“apropriada” para cada camada social, com padronização de modelos de escolas. Isto 

pode significar que nos próximos anos, “a desestruturação de conteúdos atingirá em 

especial as camadas populares com a promessa de dominar o método de aprender. Não 

demorará muito para ouvirmos de novo a estória do “dar a vara e não o peixe [..]” 

(FREITAS, 2015 p. 19), o que será dramático para aqueles que necessitam 

fundamentalmente da escola para aprender. 

Essas são algumas constatações que nos instigaram a pensar como estão sendo 

organizados os processos das aprendizagens dos(as) estudantes dos 3º anos do Ensino 

Fundamental, de escolas públicas do mencionado município, especialmente, os que são 

desenvolvidos em escolas inseridas em regiões onde a pobreza e a exclusão são 

fortemente perceptíveis. Além disso, temos observado em nosso percurso docente, 

companheiros(as) de trabalho assumindo (talvez não intencionalmente) o discurso de 

que seus alunos e suas alunas estão aprendendo por meio dos tais treinos. Mas, cabe a 

pergunta: aprendendo o quê? Ou seja, a educação ofertada consegue atender as 

demandas de aprendizagens dos/as discentes com qualidade socialmente referenciada? 

Talvez, a resposta mais apropriada seja não. E não é pelo pouco esforço que dispensa, 

mas, antes, pela carência de políticas públicas para o efetivo combate à pobreza, que 

auxiliem os destituídos em suas múltiplas necessidades e, também, pela forma como a 

arquitetura da escola pública é desenhada para os menos favorecidos na sociedade 

capitalista.  

Outro aspecto que nos intriga é o fato dos Projetos Políticos Pedagógicos, das 

escolas municipais de Ensino Fundamental de Uberlândia, apresentarem, em seus 

processos avaliativos, a terminologia – avaliação processual. Conforme contribuições de 
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pesquisadores como Fernandes (2009) e Villas Boas (1993) a avaliação processual, 

como a própria nomenclatura diz, refere-se ao percurso do processo ensino e 

aprendizagens. A questão que nos causa inquietação é que as escolas, por vezes, 

determinam três atividades avaliativas somativas (testes, exames, trabalhos) como sendo 

formativas. Não que as mesmas não possam integrar esse processo, mas, simplesmente 

quantificar determinadas tarefas não representa avaliar formativamente alunos e alunas. 

Temos que considerar que as políticas públicas educacionais, fundamentadas em 

princípios mercadológicos, fomenta dentro das escolas a cultura avaliativa de que as 

notas expressam o aprendizado do/a estudante. Essa concepção meritocrática reforça a 

ideia de que o esforço individual seja imprescindível para a superação das dificuldades 

de aprendizagens e dos problemas educacionais. A avaliação, nesse contexto, não é 

neutra e está atrelada a concepções mais amplas que dão suporte ao que se 

convencionou denominar, de uns tempos para cá, como projeto neoliberal. Se a 

igualdade de condições é desconsiderada, logo são desconsideradas as desigualdades 

sociais. O efeito nefasto dessa política é o de colocar a escola como espaço de 

“recuperação” de ausência de políticas públicas referentes aos diversos problemas das 

classes populares, que são as mais desprovidas de recursos. E vai além, culpabiliza a 

classe docente pela “incompetência” em não conseguir diluir essa diferença social em 

sala de aula e, consequentemente, em não produzir os resultados estabelecidos pelos 

idealizadores desse modelo.  

Decorre daí as políticas de responsabilização unilateral Freitas (2007), como se 

as escolas fossem as únicas responsáveis pelo baixo desempenho nas avaliações em 

larga escala, por exemplo. Diante dessa problematização indagamos: é possível 

construir práticas avaliativas numa perspectiva formativa para estudantes das classes 

populares? É possível avaliar para aprender diante desse cenário sombrio? Mesmo 

diante desse quadro tão adverso de profunda exclusão social, é possível localizarmos 

demonstrações de resistências ou intervenções pedagógicas, das educadoras e dos 

educadores, nos processos de ensino e aprendizagens, sintonizados com as premissas da 

avaliação formativa? E, ainda, cabe perguntar: em que conceito de qualidade são 

apoiados os índices de avaliação em larga escala? Como quantificar, em apenas um 

momento, aquilo que o(a) aluno(a) conseguiu apreender? E o que é feito com 
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aqueles(as) discentes cujos resultados não correspondem à meta projetada e que 

“prejudicam” as notas das escolas considerando-se, ainda, que o Estado-Avaliador 

aponta como parâmetro o termo de igualdade de oportunidades 

(individualismo/concorrência) ao invés de pautar-se em igualdade de resultados 

(FREITAS, 2012)? 

Considerando a conjuntura atual no Brasil, nos parece que o verbo que melhor 

configura esses tempos difíceis é resistir. Precisamos pensar coletivamente os rumos da 

educação que está posta, a retirada dos direitos já conquistados pelas classes populares e 

debatermos propostas educacionais que possam redirecionar os processos de ensino e de 

aprendizagens. O desafio que se coloca é o de analisar a realidade educacional e agir 

coletivamente numa sociedade, cuja cultura predominante, tem premiado o 

individualismo e a competitividade. E, pensar desta forma, requer ter como norte um 

outro modelo de educação, qual seja, o que inclua ao invés de excluir; que aproxime e 

não afaste; que ensine e que também aprenda; que avalie, mas, não rotule.  

Nesse sentido, as contribuições teóricas de Fernandes (2011) se apresentam 

como uma possibilidade de ruptura, de resistência ao paradigma transmissor. Para esse 

estudioso, a avaliação formativa passa pelo entendimento de que as práticas avaliativas 

devem ser postas como meio de melhorarmos o desenvolvimento e as aprendizagens 

dos/as estudantes, e não como um fim em si mesmas, de maneira que todos e todas 

tenham igualdade de condições nessa sociedade marcadamente desigual. 

A avaliação envolve fundamentos epistemológicos e ontológicos que precisam 

ser analisados e compreendidos pelos envolvidos nos processos educacionais. O ato de 

avaliar abrange incontáveis elementos, dimensões e concepções. Observamos a 

necessidade de avançarmos e resistirmos para além do campo teórico, necessitamos 

(re)conduzir nossas práticas tão discriminatórias e pouco efetivas nos processos das e 

para as aprendizagens. A escola que almejamos é aquela que ensina seus e suas jovens a 

aprender a pensar sobre o mundo que os/as cerca e sobre a resolução de problemas 

individuais e coletivos de distintas naturezas, sedimentada no princípio emancipatório.  

A avaliação, nessa perspectiva, se constitui numa outra lógica, com uma outra feição 

(VILLAS BOAS, 2008) possibilitando a emancipação das pessoas nos espaços de 

formação humana.  
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Dito isso, emergem alguns questionamentos: o que os nossos e nossas estudantes 

precisam aprender nesse universo altamente complexo? Que procedimentos ou táticas 

(CERTEAU, 2004) têm sido adotados/as para avaliarmos formativamente os/as 

discentes das classes populares considerando-se as amarras políticas, econômicas e 

sociais? É possível desenvolver estratégias de resistências ou propostas de trabalho 

avaliativas que superem as limitações impostas pelo sistema educacional, no contexto 

de exclusão social?  

Essas indagações nos levam a acreditar que o presente projeto de pesquisa 

poderá ser de grande relevância para a comunidade científica, uma vez que, por meio do 

mesmo, poderemos encontrar respostas para desvelarmos o papel que a avaliação ocupa 

em escolas municipais localizadas em espaços de exclusão social na cidade de 

Uberlândia-MG. Além disso, intentamos descrever as possíveis resistências 

desenvolvidas pelas professoras e pelos professores dentro das circunstâncias 

apresentadas.  

Em conformidade com a pesquisa qualitativa, a proposição deste projeto é 

desenvolver pesquisa participante tomando a realidade como produto de uma práxis 

histórica que se constrói coletivamente no cotidiano, a partir dos saberes e das 

experiências dos indivíduos. No caso da pesquisa participante, essa se tornou uma 

opção metodológica, pois seus fundamentos (BRANDÃO, 2001) podem sustentar nossa 

defesa de que teoria e prática não são posicionamentos antagônicos, ao contrário, a 

possibilidade de problematizar as práticas, os fazeres e saberes da humanidade, a partir 

de um determinado aporte teórico, favorece a construção de um novo conhecimento, 

afastando-se, dessa forma, práticas acríticas e teorias abstratas e infundadas.  

A dimensão epistemológica da pesquisa participante tem como base o interesse 

pelas “origens do conhecimento popular” (BRANDÃO, 2007) pelas relações sociais 

estabelecidas, preferencialmente, junto às classes populares, às pessoas oprimidas e 

oprimidos da sociedade. A imersão da/o pesquisadora/o no ambiente natural, nessas 

circunstâncias, se torna um elemento indispensável para a compreensão da realidade 

pesquisada, não no sentido de percebê-la como um dado estanque a ser analisado, de 

coletar dados com a arrogância de quem detém o único e verdadeiro conhecimento, 

mas, antes, de compreendê-la como produto das relações estabelecidas entre as pessoas, 
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nos contextos e espaços historicamente vividos, nas contradições, nas resistências e nas 

lutas empreendidas por determinados grupos, bem como na possibilidade de discutir e 

analisar coletivamente a realidade, objetivando a transformação ou emancipação.   

Serres (1997) também colabora na defesa de uma metodologia de investigação 

baseada no estabelecimento do diálogo entre a ciência e as culturas populares para a 

produção de um novo saber. O referido autor alerta para o risco do reprodutivismo do 

conhecimento quando pesquisadoras/es, aprisionados no conforto das bibliotecas, 

perdem a rica possibilidade de se embrenham nas contradições e ambiguidades do 

cotidiano, “porque o saber livresco, embora seja fundamental para a instrução, esta deve 

ter como objetivo algo para além dela mesma” (SERRES 1997, p. 67).   

Chauí (1981), também, alerta para o perigo da ciência incorporar o discurso da 

ideologia dominante na produção do conhecimento e na “manutenção da dicotomia 

sujeito-objeto” (idem, 1981 p. 33) algo que interfere substancialmente no 

desvendamento da realidade pesquisada porque nega a historicidade dos fatos e não 

admite a existência das contradições. 

Considerando-se a multidimensionalidade dos fatores que envolvem o objeto 

estudado, neste trabalho, o modelo de investigação social - qualitativa e participante - se 

apresentou como o mais adequado ao nos possibilitar contato direto com a fonte 

estudada, a fim de obtermos elementos tanto objetivos como subjetivos. Minayo (2005) 

descreve que, a pesquisa qualitativa “[...] faz um movimento intencional de busca 

comunicativa com as representações, valores, crenças, opiniões e categorias empíricas 

provenientes dos investigados, em interação e intersubjetividade”. (Idem, 2005, p. 158). 

A opção metodológica pela heterodoxia se justifica nesta pesquisa pelo fato de 

entendermos que os radicalismos estruturalistas não consideram subjetividades que 

influenciam fortemente nas relações estabelecidas socialmente.   

Intentamos desenvolver análises sobre a totalidade concreta demonstrando como 

os preceitos estabelecidos em escala macro pelo sistema capitalista se materializam no 

plano micro, no caso, nas salas de aula de escolas de periferia frequentada em maioria 

por alunas e alunos provenientes de famílias socialmente desfavorecidas, para 

compreendermos como as dimensões sociais, políticas e econômicas nacionais e até 

mundiais interferem no modelo e no sucateamento de educação ofertada, principalmente 
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nas escolas públicas de ensino básico. Dito de outra forma, esses são suportes teóricos 

que cumprem uma função de revelar a estrutura social, suas determinações e 

implicações para a classe docente e discente.  

Para auxiliar na compreensão do universo investigado, perquiriremos as distintas 

violências sociais praticadas contra os/as menos amparados/as socialmente como: a 

ausência de efetivas políticas públicas (negação de direitos civis) no combate aos 

problemas sociais de educação, de saúde, de moradia, de alimentação, pois entendemos 

que os entrelaces sociais, também, influenciam no modo de ensinar, aprender e avaliar. 

 Para analisar as distintas violências estruturais (não abertas) praticadas contra 

professores/as, estudantes e familiares que constituem a população pobre da sociedade, 

destacando a opressão sofrida pelos/as mesmos/as, buscaremos apoio em Miguel 

(2015), Almeida (2010), Gomes (1997), Galeano (1999), Haroche (2008). O objetivo 

será o de refletir sobre a problemática das violências e trazer à tona questões de classes 

que influenciam no modo de viver e de pensar das pessoas pertencentes aos grupos em 

vulnerabilidade social.  

Objetivando uma melhor compreensão sobre as diferentes variantes relacionadas 

à temática da avaliação, analisaremos a legislação educacional (leis, decretos, 

normativas) referente à avaliação das aprendizagens. Mencionaremos, a avaliação em 

larga escala assentada na realização de provas estandardizadas, com ênfase nos escores 

quantitativos, para medir a qualidade da educação, apontando procedimentos, limitações 

e desdobramentos desse modelo de avaliação no interior das escolas públicas de 

periferia pobre. Tendo como fundamentação as contribuições de Fernandes (2009) e de 

Villas Boas (2008), por exemplo, na conceituação e no entendimento do que é avaliação 

formativa, faremos um estudo sobre os pressupostos que sustentam e demonstram 

aquilo que entendemos e defendemos por avaliação formativa (limites e possibilidades) 

numa perspectiva emancipatória, direcionada às efetivas aprendizagens discentes.   

Além disso, intentamos analisar as diferentes visões sobre qualidade da 

educação defendidas e/ou praticadas pelo Estado, pelos agentes do sistema capitalista e 

pelos pesquisadores da área da Educação (CAPPELLETTI, 2015; FREITAS, 2012). 

Esse intercruzamento objetivará apresentar a polissemia do conceito de qualidade dos 

distintos segmentos e, também, investigar as contradições entre os paradigmas 
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estudados. Para essa parte do trabalho, as contribuições de Thompson (1987) serão de 

grande valia, uma vez que, para esse autor os documentos são produzidos com uma 

intencionalidade, são evidências de processos históricos e sociais. Entretanto, os 

mesmos não revelam totalmente a verdade. O papel do/a pesquisador/a, nesse sentido, é 

o de encontrar o que não está revelado nos documentos, é buscar a intencionalidade 

implícita para que se possa captar os sentidos da política da qual são expressão.  

Contudo, cabe ressaltar que esse tipo de fonte trará significativa contribuição para a 

pesquisa aqui proposta, pois, como afirma Ludke (1986, p. 39), os documentos “surgem 

em determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto”. 

Dando sequência às análises sobre avaliação, faremos um estudo documental dos 

quatro Projetos Políticos Pedagógicos – PPPs de escolas municipais selecionadas para 

esta pesquisa, sendo um de cada setor (norte, sul, leste e oeste) da periferia da cidade 

Uberlândia-MG. Aqui promoveremos uma análise procurando encontrar elementos ou 

evidências que nos ajudem a identificar como essas instituições de ensino avaliam 

formativamente suas alunas e alunos, ao menos nos documentos.  

Por meio deste procedimento desejamos, também, observar se há alusão à 

avaliação em larga escala ou se os índices de alguns exames externos aparecem no PPPs 

das escolas e quais são as influências dos resultados dos mesmos nesses escritos. No 

caso do 3º ano, sabemos que o exame Proalfa
8
 é realizado anualmente para identificar 

os níveis de aprendizagem em relação a leitura e a escrita das crianças desse ano de 

ensino. Queremos entender se os resultados numéricos desses exames produzem (e 

quais são) mudanças no fazer pedagógico da escola e, consequentemente, nas 

aprendizagens discentes. 

Referente a investigação em escolas municipais, essa preferência ocorreu em 

razão de delimitarmos o campo de pesquisa destinado a um estudo de doutorado, 

considerando os limites temporais determinados pelo Programa de Pós-graduação. A 

metodologia de trabalho escolhida, fundamentada no desenvolvimento da pesquisa 

qualitativa requer análises mais aprofundadas sobre o objeto investigado. Essa 

abordagem se interessa mais pela compreensão, pela interpretação da ação social 

                                                           
8 Programa de Avaliação da Alfabetização – PROALFA realizado pelo Governo de Minas, por 

meio da Secretaria de Estado da Educação.  
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(MINAYO, 2005 p. 82), pela dialética que envolve as relações sociais, o que não nos 

permitiria estudar qualitativamente um número elevado de escolas.  

Ulteriormente, ficaremos imersa na rotina das salas de aula das professoras 

selecionadas, durante um semestre letivo, para observarmos e investigarmos, por meio 

de roteiro para acompanhamento das observações, de relatórios descritivos (diário de 

campo), os diferentes momentos do trabalho pedagógico das professoras e professores 

do 3º ano do Ensino Fundamental no tocante às avaliações praticadas. Realizaremos, 

também, entrevistas semiestruturadas com essas/es profissionais para sabermos como 

acontecem as avaliações na escola buscando-se, dessa forma, analisar a percepção das 

mencionadas e mencionados acerca da temática abordada e as possíveis formas de 

resistências, de intervenções pedagógicas numa perspectiva mais formativa, crítica e 

emancipatória.  

Essa imersão permitirá, ainda, captar situações diversificadas, subjetividades e 

observar outros condicionantes que podem afetar fortemente o trabalho pedagógico 

desenvolvido nas escolas, como, por exemplo, as condições físicas e materiais, os 

espaços de convivência coletiva, as interferências das políticas públicas no processo de 

ensino e aprendizagens, dentre outros aspectos. Por último, empreenderemos esforços 

para interpretarmos os dados coletados no sentido de buscarmos respostas para os 

problemas apresentados nesta pesquisa.   

Todo esse roteiro de trabalho nos leva a acreditar que o presente projeto de 

pesquisa poderá ser de grande relevância para a comunidade científica e para o grupo de 

professores e professoras e estudantes das escolas pesquisadas, uma vez que, por meio 

deste, poderemos encontrar respostas para os questionamentos acima apontados e para 

desvelarmos as tramas que envolvem as dimensões avaliativas aqui mencionadas. 
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Resumo:  
Este artigo resulta de um estudo teórico-empírico desenvolvido no curso de mestrado 

em educação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no período entre 2016 a 

2018. A abordagem realizada foi de natureza qualitativa e se respaldou em revisões 

bibliográficas, análise documental e entrevistas semiestruturadas. Por meio da 

abordagem de professores, supervisores e inspetores da rede municipal de ensino da 

cidade de Uberlândia - MG, procuramos elucidar quais são os efeitos das políticas de 

avaliação externas no trabalho do professor e no processo de ensino e aprendizagem. 

Nossa investigação mostrou que o Brasil está passando por um processo contínuo de 

valorização das avaliações em larga escala e que isto tem contribuído para a 

manutenção dos velhos ideais de controle da atuação dos profissionais e 

desempoderamento dos professores, favorecendo uma atuação cada vez mais engessada 

e acrítica. Além disso, evidenciou-se que embora os resultados advindos do Ideb sejam 

comumente apontados como diagnósticos educacionais, eles não têm contribuído para 

melhorias e em alguns casos não retratam a realidade de aprendizagem dos educandos, 

se fazendo necessária a reorganização dos atuais instrumentos avaliativos, de modo a se 

tornarem ferramentas qualitativas do processo de ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: Avaliações em larga escala; Ideb; Prática educativa. 

 

INTRODUÇÃO 

Fundamentado em estudos realizados no curso de pós-graduação stricto sensu da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no período entre 2016 e 2018, o objetivo 

deste artigo é analisar quais os efeitos das políticas de avaliação externas no trabalho do 

professor e no processo de ensino e aprendizagem, o que procuramos elucidar por meio 

mailto:livia_pedagoga@yahoo.com.br
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de abordagem de natureza qualitativa, que teve como aportes revisões bibliográficas, 

análise documental e entrevistas semiestruturadas
9
. 

Tendo em vista a pressurosa eficiência do capitalismo em reorganizar-se diante 

das mudanças históricas e sociais próprias dos seres humanos, foram surgindo novas 

formas de realinhamento dos sistemas sociais com o intuito de atender às expectativas 

de proteção ao capital. Se em um processo progressivo o trabalho foi aos poucos 

tornando-se mais fragmentado e alienado, hoje vemos que o capitalismo está seguindo 

um caminho que, embora não seja inverso, tomou outra direção. 

Atualmente, o mercado necessita de uma mão de obra que seja ao mesmo tempo 

polivalente e alienada, pois os profissionais devem ser capazes de ocuparem diferentes 

postos de trabalho e de exercerem diversas funções em um único cargo, o que fez com 

que a própria educação fosse reestruturada para atender as expectativas do atual regime 

econômico (ENGUITA, 1989). Conceituado por Hill (2003) como a forma dominante 

do capitalismo, o neoliberalismo pauta-se no discurso de que o Estado deve atuar 

apenas como regulador, defendendo que o sucesso ou fracasso, tanto educacionais como 

profissionais, são de responsabilidade dos próprios indivíduos. 

A defesa da meritocracia e a transferência de funções do Estado para a própria 

sociedade, são respaldados no discurso de que a cidadania é garantida pela igualdade 

legal. Segundo Afonso (2001, p. 20): 

 

No que diz respeito à reconfiguração ou ressignificação das cidadanias, há 

que ter em conta que a Escola e as políticas educativas nacionais foram 

muitas vezes instrumentos para ajudar a nivelar ou a unificar os indivíduos 

enquanto sujeitos jurídicos, criando uma igualdade meramente formal que 

serviu (e ainda continua a servir) para ocultar e legitimar a permanência de 

outras desigualdades (de classe, de raça, de gênero), revelando assim que a 

cidadania é historicamente um atributo político e cultural que pouco ou nada 

tem a ver com uma democracia substantiva ou com a democracia 

comprometida com a transformação social [...].  

 

O discurso parece muito coerente, se você se esforça será recompensado, o 

sucesso ou fracasso depende única e exclusivamente do esforço individual de cada um, 

                                                           
9
 As entrevistas semiestruturadas são compostas por um esquema básico que é adaptado pelo 

entrevistador no decorrer das abordagens. (LUDKE; ANDRÉ, 1986) 
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e aqueles que buscarem capacitação e se esforçarem alcançarão seus objetivos. Porém, 

não é assim que ocorre, na prática os indivíduos não saem de um mesmo ponto de 

partida, as condições iniciais são extremamente discrepantes, e por isso os esforços para 

se alcançar um mesmo objetivo são incomparáveis. No discurso disseminado, as 

condições socioeconômicas são desconsideradas e no fim, são estas condições os 

principais diferenciais entre os indivíduos.  

De modo geral, a regulação no âmbito educacional tem sido utilizada para 

controlar o processo educativo conforme os interesses estatais, é uma forma de 

administrar as principais instituições nacionais a distância, sem uma interferência tão 

diretiva, muitas vezes realizada por meio de negociações entre diferentes agentes e da 

transferência comedida de responsabilidades. Com o colapso dos regimes autoritários, 

apontado por Bresser-Pereira (1985), os processos de controle contemporâneos têm sido 

mais mascarados, mas nem por isso menos efetivos. No contexto educativo, isso tem se 

traduzido por uma pseudo-autonomia das escolas e por mecanismos como avalições 

externas, controle curricular e incentivo à livre escolha das instituições escolares pelos 

pais. 

O Estado tem atuado diretamente na manutenção do equilíbrio entre Estado e 

mercado, o que tem ocorrido por meio da gestão das instituições e sistemas públicos. 

Desse modo, inserido em um contexto de difusão da globalização como nova ordem 

mundial, aos poucos o Brasil está remodelando suas estruturas sociais, dentre elas a 

escola, que foi redelineada de modo a atender as necessidades do capitalismo em 

associação às expectativas dos grandes órgãos mundiais.  

Sendo assim, o que estamos assistindo é a utilização das avaliações em larga 

escala e do Ideb como novas amarras da prática educativa. Com o discurso de fracasso 

escolar, justificado pelos resultados apontados por estes instrumentos, há atualmente 

uma desresponsabilização do Estado em relação aos problemas sociais, e uma atuação 

deste apenas na manutenção do capitalismo. Diante desta constatação, pretendemos 

abordar a seguir a nova configuração que o trabalho e a educação têm tomado para 

atender as necessidades do atual regime econômico e os efeitos da valorização das 

avaliações em larga escala enquanto indicadores de qualidade educacional. 
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A NOVA CONFIGURAÇÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO 

Devido às novas expectativas do capital, a especialização deixou de ser o 

objetivo almejado de forma generalizada pelo mercado e o trabalhador polivalente 

tornou-se a necessidade hodierna. Isso não significa que o trabalhador voltou a ter 

controle sobre o que produz e a ser detentor de sua força de trabalho. Pelo contrário, 

com o intuito de ser absorvido por um mercado de trabalho cada vez mais competitivo 

devido à excedência de mão de obra (característica da atual configuração do sistema 

econômico), o trabalhador passou a ter que dominar um vasto campo de conhecimentos, 

muitas vezes distantes entre si, para exercer várias funções em um único cargo e por um 

salário que não contemplaria todos os operários necessários à efetivação destas 

múltiplas funções. 

Hoje, a formação e a qualificação, além de serem discursos recorrentes 

necessários à manutenção da organização societal díspar na qual a desigualdade de 

oportunidades e de acesso aos bens de consumo é floreada por belas preleções, 

tornaram-se indispensáveis à manutenção do capital. Longe de significar preocupação 

com a desalienação do trabalhador em relação ao fruto do seu trabalho, o objetivo dessa 

menor fragmentação e do conhecimento mais dinâmico é o atendimento às novas 

exigências do mercado consumidor, havendo ao mesmo tempo a supressão contínua de 

gastos. 

 

Para a escola, isto significa uma notável ambigüidade quanto ao que se 

espera dela no que concerne à qualificação. Por um lado, a maioria de seu 

público incorporar-se-á a postos de trabalho especializados, escassamente ou 

nada qualificados, etc. Mas, por outro, não existindo um mecanismo 

compulsivo de orientação profissional, não existe tampouco forma de saber 

qual será esse posto de trabalho preciso, pois isso depende do mercado de 

trabalho e outra série de fatores incontroláveis e imprevisíveis. Durante 

alguns poucos anos, a educação formal deve qualificar os futuros 

trabalhadores para toda sua vida ativa. Então, como nos negócios, a melhor 

forma de não perder tudo é dispersar o risco ou, o que dá no mesmo, 

diversificar as inversões, o que no caso da educação significa que é menos 

arriscado ensinar um pouco de tudo que tudo de um pouco. Este é o sentido 

da polivalência que a escola, em princípio, oferece: não o domínio de um 

conjunto de ofícios qualificados, nem qualquer coisa que se parecia com isso, 

mas a simples capacidade de incorporar-se a uma gama de postos de trabalho 

de baixa qualificação. (ENGUITA, 1989, p. 231) 
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Sendo assim, a universalização da educação, embora diferenciada de acordo com 

seu público foco, tem sido necessária à nova configuração do capital. Porém, ao mesmo 

tempo em que ela se amplia, também torna-se superficial, é uma educação controlada 

em que se aprende um pouquinho de tarefas diversas entre si, para exercer várias 

funções sem o aprofundamento necessário à retomada do controle da produção pelo 

próprio trabalhador. 

Se antes apenas o secretário devia ter domínio sobre a datilografia, hoje a 

maioria dos profissionais dominam os comandos básicos do computador; se antes o 

atendente devia vender presencialmente com rapidez e eficácia, hoje ele deve higienizar 

seu ambiente de trabalho, atender presencialmente e remotamente (por meio de 

diferentes meios de comunicação), dominar diversas formas de pagamento e emitir a 

nota fiscal; se antes o segurança devia ficar atento ao movimento de entrada e saída em 

um ponto específico, hoje deve saber controlar uma gama de equipamentos eletrônicos 

que possibilitam o controle de vários pontos de entrada e saída. Neste processo, a 

tecnologia tornou-se grande aliada do sistema capitalista, permitindo a onipresença do 

profissional assim como a do patrão, o que engloba também o Estado. 

Obviamente a busca pela universalização da educação não originou-se 

simplesmente das necessidades do capital, ela é fruto, principalmente, da pressão 

popular em torno de igualdade de oportunidades
10

 e a forma mais eficaz de manter a 

supremacia burguesa sem a necessidade de uma contenção dispendiosa de revoltas. 

Uma universalização que, apesar de todo o esforço para a manutenção da divisão de 

classes, acaba perdendo parte do controle sobre a pré-direção dos indivíduos, pois 

alguns transpõem os obstáculos impostos pelas desigualdades de acesso aos bens e 

serviços e progridem além do esperado em seus estudos. 

Progressão que não significa desalienação, ao mesmo tempo em que se amplia o 

acesso à educação, ela não é oferecida em uma mesma estrutura para todos; a 

competitividade, individualismo, submissão e servidão continuam sendo bases que 

                                                           
10

 O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova teve grande contribuição na defesa da escola pública como 

direito social de todos. A este respeito ver: BRASIL. Ministério da Educação. O Sistema Nacional de 

Educação: diversos olhares 80 anos após o Manifesto. Brasília: MEC/ SASE, 2014. 
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garantem uma reorganização educacional controlada, na qual os indivíduos têm seus 

conhecimentos ampliados, mas ainda assim alienados. 

O controle dos indivíduos acabou se alterando com o fortalecimento das ideias 

neoliberais e hoje assistimos a expansão de uma nova forma de gerenciamento tanto da 

sociedade quanto das instituições escolares, embora os indivíduos permaneçam sem a 

posse do que produzem, há agora o incentivo ao sentimento de pertencimento. Nesse 

contexto, a ideia de gestão democrática que, conforme destaca Dirce Freitas (2007), é 

utilizada com frequência em associação a lógica do mercado, tem favorecido a inserção 

da gestão empresarial no âmbito educacional. 

Desde o período que sucedeu a ditadura militar de 1964, durante um governo de 

transição democrática, a reforma administrativa começou a ser discutida e 

implementada no Brasil, sendo que a partir de 1995 a reforma administrativa foi 

reintroduzida na agenda política do país por meio da elaboração de diretrizes para a 

reforma do aparelho do Estado (SÃO PAULO, 2005). A educação se reformou 

adotando princípios da nova gestão pública, que nasceu nos anos 1970 em resposta a 

pressão advinda da economia globalizada e da demanda de serviços públicos nacionais, 

se articulando a lógica do gerenciamento privado e da individualização das demandas de 

bens públicos. Nesse sentido, buscou-se colocar o cliente no centro da ação do Estado, 

descentralizar competências, responsabilizar os agentes do Estado, enfatizar a qualidade 

e eficácia e avaliar por resultados. (LESSARD; CARPENTIER, 2016) 

Para Hill (2003), há hoje uma nova identidade educacional, na qual inclusive a 

linguagem empresarial foi transposta para o ambiente escolar. Segundo o autor, o 

capital nacional e multinacional busca obter lucro através da propriedade e controle do 

ensino e educação, sendo que as escolas têm o dever de cumprir com as necessidades de 

eficiência que os empregadores necessitam dos trabalhadores, e as empresas têm que 

lucrar com a educação e demais serviços públicos.  

Frente a isso, nota-se que para atender as necessidades do capitalismo e do 

Estado, a educação tem se transformado e, para garantia de que esta transformação 

esteja em consonância com os ideais neoliberais, são adotadas estruturas empresariais 

para o controle dos agentes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Nesse 

contexto, as políticas de avaliação em larga escala têm influenciado significativamente 
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na prática educativa, assegurando uma atuação padronizada dos profissionais e um 

controle distanciado por parte do Estado. 

 

AS INFLUÊNCIAS DAS POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM 

Com a disseminação da ideia advinda das políticas de responsabilização de que a 

avaliação se faz necessária para que haja controle de qualidade, a valorização dos 

exames educacionais tem sido crescente no Brasil. Criado em 1990, o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb) passou por algumas reestruturações, e hoje é 

composto por três avaliações, a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), 

popularmente conhecida como Prova Brasil; a Avaliação Nacional da Educação Básica 

(Aneb), que também é chamada de Saeb por ter a estrutura do sistema quando este era 

composto por uma única avaliação; e a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), 

inclusa no sistema a partir de 2013, por meio da Portaria nº 482. 

Tanto a ANA, quanto a Anresc, possuem caráter censitário, ou seja, abarcam 

todos ou a maior parte dos educandos do ano avaliado. Porém, a ANA é aplicada 

anualmente aos educandos do terceiro ano do ensino fundamental de escolas públicas e 

a Anresc é bianual e destinada à alunos do quinto e nono ano do Ensino Fundamental 

regular de escolas públicas rurais e urbanas, com turmas de no mínimo 20 alunos, 

apresentando resultados por unidade escolar e redes de ensino (INEP, 2017a). 

Já a Aneb é amostral e aplicada a turmas de quinto e nono ano do ensino 

fundamental com 10 a 19 alunos e ao terceiro ano do Ensino Médio regular de escolas 

com mais de 10 alunos, abarcando instituições públicas, urbanas e rurais. Também se 

estende a escolas privadas que possuam tais séries com turmas compostas por mais de 

10 alunos. Como a Aneb avalia instituições e alunos que não atendem os critérios de 

participação da Anresc, onde ocorre avaliação exclusivamente por meio da Aneb os 

resultados são apresentados por regiões geográficas e unidades da federação. Os sorteios 

das escolas que participam da Aneb consideram a dependência administrativa, a unidade 

da federação, a localização, a área e o porte da escola. (INEP, 2017a) 

Recentemente houve uma modificação no Saeb, a Portaria nº 564, de 19 de abril 

de 2017, alterou a Portaria nº 482/2013, incluindo as especificações de público-alvo das 
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avaliações do Saeb no artigo 6º da dada portaria. A datar desta alteração, ocorreu 

mudança no que se refere aos indivíduos avaliados, pois a avaliação do terceiro ano do 

ensino médio passou a ter caráter censitário. Além disso, o documento afirma que as 

escolas privadas participarão do sistema de avaliação mediante assinatura de termo de 

adesão e pagamento de um valor fixado conforme a quantidade de alunos atendidos 

pelas instituições (BRASIL, 2017b).  

Segundo o Inep (2018), em 2019 todas as siglas das avaliações que compõe o 

Saeb deixarão de existir, as avaliações passarão então a ser identificadas pela etapa, área 

de conhecimento e instrumento utilizado. Além disso, a Educação Infantil também será 

avaliada, porém com foco nas condições de acesso e oferta. 

As movimentações em torno da ampliação do sistema avaliativo com resultados 

quantitativos e divulgáveis, tendência em nosso país, são notórias. A avaliação 

censitária se expande com eficácia e a busca pela divulgação dos dados por meio do 

Ideb é incontestável, porém não se observa a utilização qualitativa destes escores na 

realização de políticas para melhoria e valorização da educação pública. 

Todo este conglomerado avaliativo tem ligação direta com as propostas dos 

reformadores da educação, assim como tem garantido a atuação dos pressupostos da 

accountability, pontuados por Afonso (2012) como avaliação, prestação de contas e 

responsabilização. Embora haja significativa instabilidade no que refere-se à 

organização do sistema avaliativo, muitas vezes associada a cultura política do país de 

descontinuidade das propostas de governos anteriores, a atuação em torno da 

valorização das avaliações externas tem sido praticamente unânime entre as equipes de 

governo. A responsabilização e desmoralização dos profissionais e das instituições 

públicas tem se intensificado cada vez mais pelo aparato avaliativo que, 

sucessivamente, vem sendo aprimorado. 

Deste modo, garante-se a manutenção dos ideais capitalistas e a transformação 

da educação em uma mercadoria rentável, que ao mesmo tempo em que promove a 

formação da mão de obra conforme as necessidades do capital, permite uma atuação 

controlada tanto dos docentes quanto dos discentes. Ocorrendo um controle ideológico 

muito eficaz, visto que com instrumentos como a avaliação, a dignidade profissional do 
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educador e dos educandos (futuros trabalhadores) se perde sem que estes percebam sua 

“marionetização”. 

Além do amplo conjunto de avaliações existentes hoje no Brasil, com a criação 

do Ideb em 2007, vemos que o controle externo da educação tornou-se ainda mais forte. 

Apontado pelo Plano Nacional de Educação (2014) como principal indicador de 

qualidade, a construção desse indicador com base na proficiência e aprovação anuncia o 

conceito de qualidade defendido pelo governo, ou seja, resultados quantitativos. Deste 

modo, em vez de aparecer enquanto garantidor de qualidade, o Ideb tem se constituído 

como forte instrumento regulador. 

Diante destas constatações, procuramos verificar quais as consequências da 

adoção das avaliações em larga escala e do Ideb como indicadores de qualidade da 

educação básica em nosso país. Para isso, realizamos entrevistas semiestruturadas com 

dois inspetores da rede municipal de ensino de Uberlândia e com professores e 

supervisores de duas escolas municipais da dada cidade. 

Como nosso intuito era verificar as influências destes instrumentos em 

realidades adversas, as instituições participantes da pesquisa foram escolhidas a partir 

dos próprios dados do Ideb, o que nos permitiu analisar os fatores que contribuem para 

o aumento ou decréscimo desse índice. A seleção das instituições considerou os dados 

do Ideb referentes ao ano de 2013 e a regularidade do índice nestas escolas, para 

garantir que não houvesse influências de possíveis acontecimentos ocorridos no ano de 

aplicação das avaliações nos resultados. 

Com base nestes critérios, selecionamos uma escola com Ideb baixo tanto no ano 

de 2013 quanto nas duas avaliações anteriores e outra que manteve seus índices altos 

também nas aplicações realizadas de 2009 a 2013, e realizamos as entrevistas no ano de 

2016. Para assegurar o anonimato das instituições, estas foram identificadas como 

Escola X e Escola Y. 

A Escola X localiza-se na zona rural da cidade de Uberlândia, atende estudantes 

dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, EJA e Educação Infantil, cedendo 

espaço físico para que o estado ofereça também o Ensino Médio. De acordo com os 

profissionais da instituição, seus alunado possui predominantemente nível 

socioeconômico baixo (NSE) ou muito baixo. Já a Escola Y, situa-se na zona urbana e 



 

1252 

 

oferece apenas do primeiro ao quinto ano. De acordo com os entrevistados os educandos 

são em sua maioria advindo de classe média ou média baixa. É importante destacar, 

porém, que conforme classificação do Inep (2017b), ambas instituições possuem NSE 

médio-alto. 

A própria caracterização das instituições já traz apontamentos quanto aos 

aspectos que podem interferir nos resultados apresentados por meio do Ideb. Pois, 

segundo Alves e Soares (2013), além de o nível socioeconômico interferir diretamente 

nos resultados, a infraestrutura, tamanho e complexidade da escola tem influenciado 

significativamente, os autores também destacam que a proporção de alunos de acordo 

com a raça/cor e gênero gera um pequeno impacto no índice. Escolas com melhor 

infraestrutura e focadas nas necessidades de aprendizagem de seus alunos tendem a ter 

resultados positivos. Já instituições mais complexas, que atendem diferentes níveis e 

modalidades de ensino e possuem dentre seu alunado crianças com necessidades 

especiais, têm complicações adicionais para alcançarem bons resultados no Ideb. 

Em nossa investigação empírica notamos posturas discrepantes dos 

profissionais, o que está em boa parte associado a realidade na qual atuam. Enquanto a 

maioria dos relatos da Escola X demonstraram que não há grandes preocupações em 

relação às avaliações, na Escola Y notamos que tanto a supervisora quanto os 

professores entrevistados acreditam que as avaliações são importantes instrumentos de 

direcionamento da prática educativa. O que nota-se nos enxertos a seguir:  

 

Olha, eu vejo que mudou muito, bastante! De antes da prova e o depois da 

prova, mudou bastante a prática. Mudou pra melhor, antes você podia até 

conhecer os descritores, mas você trabalhava aquilo sem saber. Hoje não, 

hoje você sabe qual descritor é. Você consegue juntar né?! O útil ao 

agradável, vamos dizer assim, você consegue. O que não era, era uma coisa 

sem muita direção, você tinha o conteúdo, mas você não tinha muita direção. 

Eu vejo que essas provas, elas deram uma direção. (PY4, professora das 

séries inicias na Escola Y) 

 

Nós professores trabalhamos os conteúdos curriculares dentro do nosso 

planejamento, mas a prova sai um pouco fora às vezes. [...] Hoje a gente já 

tem a internet para trabalhar a nosso favor, eu já faço o meu planejamento 

diário, em cima do quê? Eu entro em sites e pego as atividades que vão fazer 

com que o aluno leia, interprete e pense. Hoje eu já trabalho dessa forma. E 

de certa forma já atende a essas provas né?! (PX4, professora das séries 

iniciais na Escola X) 
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De modo geral, ficou evidente para nós, que as avaliações têm direcionado o 

currículo da Escola Y, o que tem relação também com a forma com que a equipe 

gestora se envolve com tais resultados. Por outro lado, embora na Escola X a prática dos 

profissionais seja mais autônoma, não há na instituição a mesma coesão encontrada 

entre as falas da outra escola. 

Nossas análises apontaram para a existência de conformismo nas duas escolas, 

porém com focos diferenciados. Enquanto na Escola Y, os profissionais se 

conformaram com o direcionamento de sua prática por avaliações externas, sem a 

análise crítica dos próprios docentes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

Na Escola X, justifica-se com frequência os maus resultados com base na fragilidade 

socioeconômica dos discentes.  

Constatamos que assim como as práticas de performatividade acabam sendo 

naturalizadas nas realidades favoráveis ao ensino, na realidade oposta o que tem sido 

naturalizado é a ideia de que devido ao contexto no qual se inserem, os educandos 

menos abastados estão fadados ao fracasso, havendo uma certa aceitação em relação ao 

baixo desenvolvimento educacional dos alunos. Os relatos a seguir exemplificam essas 

realidades: 

 

Não é que você vai treinar a criança, mas ele tem que ver esse tipo de 

questão, tem que fazer esse tipo de questões com enunciados até diferentes, 

porque as vezes ele não está acostumado com a palavra alternativa, ou 

finalidade, ou qual é o assunto... então ele precisa se acostumar com esse 

tipo, porque... Você vai se preparar para uma prova, um concurso, você não 

costuma ver as provas dos concursos anteriores para você ver como que é o 

tipo de questão? Então tem esse contato dos meninos com esse tipo de 

questão. [...] E estratégias também que a gente faz. Porque quando a gente faz 

vestibular, as vezes você está insegura numa questão, mas aí você lê todas as 

alternativas e vai eliminando aquelas que estão totalmente erradas. Então esse 

tipo de pensamento de preparar para questão também a gente faz. Pelo menos 

eu costumo fazer. Principalmente com os meninos maiores, quarto, quinto 

ano. Porque os descritores são assim, eles avaliam assim: a criança marcou 

uma próxima da correta ou uma totalmente fora? Então a soma é feita em 

cima dessas respostas também. (PY5, professora da Escola Y) 

 

Essa comunidade em específico aqui, é de uma pobreza assim... mental, 

cultural, que pra eles tanto faz estudar ou não. Às vezes eles vêm pra escola 

só por causa do Bolsa Família, às vezes vem só pra lanchar porque não tem 

comida em casa. Então, o governo resolveu um problema da questão da 

repetência, da questão da evasão, mas não resolveu totalmente a questão do 

aluno alfabetizado, do aluno letrado. (PX3, professora da Escola X) 
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Por meio destes relatos, observa-se que as avaliações não têm apontado o nível 

real de aprendizagem dos alunos. Se por um lado o Ideb denuncia, ainda que 

indiretamente, os contextos que necessitam de um olhar mais atencioso das autoridades, 

por outro, estimula os profissionais a atuarem de forma mais engessada, frequentemente 

por meio do treinamento dos educados para realização das avaliações. Para além disso, 

não se observa políticas públicas que, com base nestes dados, busquem reverter o 

quadro educacional negativo.  

 

Ela [meritocracia] está na base da proposta política liberal: igualdade de 

oportunidades e não de resultados. Para ela, dadas as oportunidades, o que 

faz a diferença entre as pessoas é o esforço pessoal, o mérito de cada um. 

Nada é dito sobre a igualdade de condições no ponto de partida. No caso da 

escola, diferenças sociais são transmutadas em diferenças de desempenho e o 

que passa a ser discutido é se a escola teve equidade ou não, se conseguiu ou 

não corrigir as “distorções” de origem, e esta discussão tira de foco a questão 

da própria desigualdade social, base da construção da desigualdade de 

resultados. (FREITAS, 2012b, p. 383) 

 

Luiz Carlos de Freitas (2007) destaca que se a avaliação for associada a 

ideologia meritocrática liberal, como vem ocorrendo atualmente, a ocultação da 

desigualdade social por meio de indicadores ditos neutros pode agir contra a 

universalização da melhoria da qualidade educacional. Para o autor, o nível 

socioeconômico é de suma importância para a compreensão do impacto da desigualdade 

social na educação, por outro lado, ele destaca que quando o ensino é empobrecido pelo 

estreitamento curricular as camadas populares são as mais impactadas, visto que grande 

parte do acesso ao conhecimento e cultura destes alunos ocorre no ambiente escolar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo aqui apresentado, faz alguns apontamentos importantes quanto aos 

efeitos da adoção das avaliações em larga escala e do Ideb como indicadores de 

qualidade da educação. Por meio de nossa investigação, evidenciou-se que a escola tem 

se modificado constantemente para atender as necessidades do capitalismo. Nesse 

contexto, o Estado atua apenas como regulador, transferindo suas responsabilidades de 

mantenedor dos serviços públicos aos próprios indivíduos e instituições. 
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Observa-se, que as avaliações em larga escala têm contribuído para que a prática 

docente e o processo de ensino e aprendizagem estejam em consonância com as 

demandas do mercado. Valorizando-se os conteúdos mínimos necessários para atuação 

no mercado de trabalho e ocorrendo um treinamento técnico dos educandos para 

atenderem às exigências das avaliações, o que garante que todos sejam formados a partir 

de um recorte cultural hierarquicamente determinado. 

Por meio de nosso estudo empírico, constatamos que o contexto sociocultural 

tem sido um importante fator interventor no aprendizado dos educandos. Embora haja a 

tentativa de contextualização dos resultados das avaliações e do Ideb por parte do Inep, 

esta contextualização não condiz com a percepção dos próprios agentes escolares, 

podendo contribuir ainda mais para equívocos no tratamento e análise destes dados. 

Além disso, observa-se que as avaliações causam efeitos diferenciados de acordo com a 

realidade de cada instituição, se na Escola com o Ideb mais alto se naturalizou a prática 

de treinamento para as avaliações, na realidade oposta foi naturalizada a dificuldade de 

aprendizagem dos educandos. 

Ao contrário do que apregoam os discursos governamentais, não constatamos 

políticas públicas que se efetivaram a partir dos dados do Ideb de modo a reverter 

quadros educacionais insatisfatórios. Do contrário, o que verifica-se é a utilização dos 

índices avaliativos para culpabilizar os indivíduos pelos próprios resultados e para 

justificar a necessidade de controle por parte do Estado. 

Destarte, se faz necessária uma reestruturação das políticas avaliativas 

conduzidas atualmente pelo governo federal, pois para que estas tenham efetividade e se 

tornem instrumentos de melhoria educacional, é imprescindível a contextualização 

coerente destes dados e sua utilização para efetivação de investimentos e políticas 

públicas que contribuíam para a equidade social e educacional. 
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RESUMO 

O presente texto busca identificar e analisar quais são as tarefas do Assistente Social 

dentro das escolas públicas de educação básica, a partir das possibilidades colocadas 

pela realidade social em que este profissional atua. Assim, a partir do levantamento de 

pesquisas na área e da análise de documentos que pontuam quais são os desafios, 

direitos e deveres deste trabalho, buscou-se refletir sobre qual o papel do Serviço Social 

dentro deste espaço educacional permeado por desigualdades, dificuldades e constantes 

transformações. O caráter mercadológico da Educação no Brasil, a serviço dos 

interesses do capital e não da autonomia e da emancipação dos sujeitos, e as recorrentes 

mudanças que têm sofrido os arranjos familiares, são pontos chaves das reflexões aqui 

colocadas. Deste modo, este artigo se insere em uma pesquisa em fase inicial, 

desenvolvida dentro de um Programa de Pós-Graduação, e procura, sobretudo, 

compreender alguns dos aspectos já pontuados por autores da área a respeito das 

possibilidades de atuação do Assistente Social na educação pública, a fim de contribuir 

para a transformação social e para a garantia de direitos básicos dos estudantes. 

Conclui-se, a partir das referências citadas e dos documentos que regulam a profissão do 

Assistente Social analisados, que a atuação do Serviço Social dentro das escolas 

públicas é um desafio complexo e em permanente construção. É necessário que este 

trabalho esteja em constante ressonância com a conjuntura política e social vigente, que 

está sempre se transformando, sendo delineada a partir das ações e reflexões dos 

sujeitos que a compõem. 

 

Palavras-chave: Serviço Social; Direito à Educação; Emancipação. 

 

Introdução 

A Educação Escolar tem o papel fundamental de propiciar o acesso ao 

conhecimento sistematizado, para que as pessoas tenham condições de participar 

ativamente das ações políticas e lutar pela igualdade de direitos nos espaços onde 

vivem. Nesse sentido, a escola é um ambiente institucional legalmente instituído para 
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promover o acesso à educação, pois em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), a educação deve estar vinculada “ao mundo do trabalho e 

a prática social”, destacando, ainda, que o artigo Primeiro institui: 

 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais (BRASIL, 1996).  

 

É necessário, pois, promover um ambiente educacional que privilegie a 

formação humana para a cidadania, orientando os estudantes sobre seus direitos e 

deveres; elucidando-os e edificando-os com vistas à superação da desigualdade e 

exclusão social; e instigando-os a se tornarem sujeitos autônomos.  

Paulo Freire (2007) defende que a educação é uma forma de intervenção no 

mundo que não é neutra, nem indiferente, mas que pode implicar tanto no 

desmascaramento da ideologia dominante como mantê-la. Isto posto, a escola consiste 

em um dos espaços de intervenção da/o Assistente Social, uma vez que esta/e 

profissional possui habilitação para intervir no confronto das mazelas sociais, por meio 

da orientação social das famílias, da consolidação dos vínculos das mesmas e da 

promoção de suas potencialidades, com vistas a conseguirem a emancipação social 

(FALEIROS, 2010). 

Nesse sentido, na área educacional o Serviço Social ocupa-se com as expressões 

da questão social, diretamente ligadas com este campo de atuação, com vistas a 

contribuir com as discussões sobre o trabalho, cidadania e a família; colaborar com a 

articulação do conhecimento da realidade social de forma a instrumentalizar o sujeito a 

compreender e interferir nesta realidade; cooperar na efetivação da escola enquanto 

equipamento de inclusão social; propiciar a efetivação de uma prática de gestão 

participativa e democrática por meio da constituição e funcionamento de instâncias 

representativas dos diversos segmentos da comunidade escolar; contribuir com a 

integração e articulação com as demais políticas sociais e setoriais no combate pela 

equidade e ampliação da defesa dos direitos sociais. 

A atuação da/o Assistente Social no campo da educação escolar é, 

primeiramente, assegurar o direito recomendado nos termos legais. Todavia, o Serviço 
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Social não pode ser considerado per se. Dessa forma, nos contextos escolares em que 

estão localizados os mais diversos processos educativos (nas práticas docentes, na 

coordenação e gestão escolar, nas famílias envolvidas, na comunidade escolar como um 

todo), o Serviço Social constitui-se como uma possibilidade de, por meio de trabalho 

coletivo e interdisciplinar, contribuir para modificar situações de exclusão escolar e 

ausência de educação de qualidade social.  

Nesse sentido, a título de ilustração, é importante mencionar os resultados de 

uma pesquisa, com base em uma metodologia de acompanhamento longitudinal dos 

estudantes, publicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira - INEP, demostrando o crescimento, no período de 2014 e 2015, da taxa 

de evasão escolar em todas as etapas da Educação Básica, rompendo com a tendência de 

queda evidenciada até o ano de 2007. 

A partir dessas considerações, o presente artigo parte da pesquisa de Mestrado 

(ainda em andamento) que envolve a área do Serviço Social de uma Escola Pública de 

Educação Básica localizada na cidade de Uberlândia-MG, objetivando mapear as 

experiências e práticas profissionais da/o Assistente Social presentes neste espaço 

escolar, e promover reflexões sobre o papel do Serviço Social na Educação. Esta 

pesquisa justifica-se pela ampliação da inserção do serviço social no âmbito das 

políticas de escolarização, intimamente atrelada à perspectiva da educação como direito. 

Aportes legais como a Constituição Federal (1988), o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) que 

atestam o direito à educação escolar, bem como ao acesso e permanência na escola 

(CFESS, 2001). Desse modo, entende-se que a recente ampliação da aproximação do 

Serviço Social ao campo educacional contribui para fomentar discussões propositivas 

sobre a educação e a prática da/o Assistente Social, e promover reflexões acerca da 

atuação desta/e profissional no espaço escolar, na defesa da educação enquanto direito 

social e dever do Estado. 

A respeito da escolha de métodos e técnicas que serão utilizados nesta 

pesquisa, recorrer-se-á, dentre outros, à autora Heloísa Helena Martins, para quem o 

conceito de metodologia deve ser entendido, tanto teoricamente quanto em sua 

prática, como um conhecimento dos caminhos que se opta percorrer durante o 
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processo científico, tendo em vista suas limitações e possibilidades. Segundo a autora, 

“Não se trata, portanto, de uma discussão sobre técnicas qualitativas de pesquisa, mas 

sobre maneiras de se fazer ciência” (MARTINS, 2004, p. 214). Deste modo, a 

metodologia não deve ser compreendida apenas de maneira tecnicista, mas, sobretudo 

como uma grande ferramenta de apoio para os caminhos que o pesquisador percorrerá 

em suas análises, sendo fundamental para o sucesso da pesquisa. 

Assim, este trabalho se insere numa pesquisa descritivo-diagnóstica de 

realidades situadas, que busca por meio de um referencial teórico-metodológico dos 

campos de atuação do Serviço Social relacionados à Educação, conhecer e fazer 

proposições sobre como a/o Assistente Social pode contribuir inserindo-se no cotidiano 

da Educação Escolar. Neste sentindo, e tendo em vista a problemática que orienta a 

pesquisa e a possibilidade de inclusão de novas questões complementares, no decorrer 

do estudo, a opção é pelo enfoque qualitativo. Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 33, 

37) afirmam: 

 

Na busca qualitativa o pesquisador formula um problema, mas não segue um 

processo claramente definido. Suas formulações não são tão específicas 

quanto no enfoque quantitativo e as perguntas de pesquisa nem sempre foram 

conceituadas nem definidas por completo [...]. As pesquisas qualitativas se 

baseiam mais em uma lógica e em um processo indutivo (explorar e 

descrever, e depois gerar perspectivas teóricas). Vão do particular ao geral. 

[...] Sendo a teoria um marco referencial [...] e o desenho da pesquisa aberto, 

flexível, construído durante o trabalho de campo ou a realização do estudo. 

 

Nessa perspectiva, a opção é por desenvolver revisão de literatura, pesquisa 

documental e de campo. Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 381) enfatizam a 

importância da revisão da literatura, indicando seus objetivos: 

 

1. Identificar conceitos-chave que não foram considerados 

anteriormente. 

2. Nutrir ideias em relação a métodos de coleta de dados e análise 

empregados anteriormente por outros pesquisadores. 

3. Conhecer diferentes maneiras de discorrer e abordar a formulação 

desta problemática. 

4. Aprimorar e ajustar os métodos e técnicas de pesquisa mais adequados 

para esse tipo de investigação. 

 

5. Ampliar o entendimento sobre os dados e aprofundar interpretações. 
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A opção pela pesquisa documental como parte da metodologia se justifica pela 

riqueza de informações que se pode extrair dos documentos, pois uma análise 

documental se caracteriza pela pesquisa “[...] de materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da 

pesquisa” (GIL, 2008, p. 45).  Em conformidade com Cellard (2008), 

 

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para 

todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em 

qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois 

não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da atividade 

humana em determinadas épocas. Além disso, muito frequentemente, ele 

permanece como o único testemunho de atividades particulares ocorridas 

num passado recente (p. 295). 

 

Assim sendo, Cellard (2008, p. 296) define documento como sendo:  

 

1- declaração escrita, oficialmente reconhecida, que serve de prova de um 

acontecimento, fato ou estado; 

2- qualquer objeto que comprove, elucide, prove ou registre um fato, 

acontecimento; 

3- arquivo de dados gerado por processadores de texto. 

 

Deste modo, pretende-se analisar documentos que são essenciais para a 

compreensão dos aspectos históricos e atuais da atuação do Assistente Social da rede 

pública de ensino. A partir do levantamento e da análise de documentos sobre a política 

social de educação, bem como das particularidades da inserção da/o Serviço Social no 

atual contexto desta política, que subsidiam a pesquisa e o trabalho profissional na área, 

planeja-se compreender os desafios da categoria em análise e traçar possibilidades e 

caminhos de acordo com suas demandas atuais. 

Além disso, para alcançar os objetivos propostos neste projeto, serão realizadas 

em momento posterior, visto que o presente artigo se refere a uma pesquisa em 

andamento, entrevistas semiestruturadas, outro instrumento importante de coleta de 

informações para a compreensão da atual situação da/o Assistente Social que atua nas 

escolas públicas. Como destacado anteriormente, em se tratando de uma pesquisa 

qualitativa, não há ambições estatísticas. A autora Rosália Duarte (2004) justifica a 

importância da realização de entrevistas em pesquisas como esta: 
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Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear práticas, 

crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, 

mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e contradições não 

estejam claramente explicitados. Nesse caso, se forem bem realizadas, elas 

permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade, 

coletando indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos percebe e 

significa sua realidade e levantando informações consistentes que lhe 

permitam descrever e compreender a lógica que preside as relações que se 

estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil obter 

com outros instrumentos de coleta de dados (DUARTE, 2004, p. 215). 

 

A entrevista semiestruturada consiste em um diálogo direto, e embora uma das 

principais características deste instrumento seja justamente a liberdade que o 

pesquisador possui de construir seu roteiro de acordo com suas descobertas na revisão 

bibliográfica e no campo (ou seja, durante seu contato com a teoria e mesmo ao longo 

da própria entrevista), existem neste primeiro momento da pesquisa algumas questões 

que se pretende abordar, bem como o levantamento dos sujeitos que serão entrevistados. 

Intenta-se, a partir deste trabalho investigativo, partilhar experiências, 

sistematizar conhecimentos e gerar elementos para o debate e proposições acerca da 

atuação do/a Assistente Social na Educação. Assim, o objetivo central da pesquisa é 

contribuir para as reflexões acerca da inserção da/o Assistente Social no cotidiano das 

escolas públicas de educação básica e a qualificação da inserção profissional nesta 

política pública. Todavia, neste texto, apresentamos apenas resultados da análise de 

documento relativo ao trabalho do assistente social. 

 

Atuação do/a Assistente Social: vida escolar e histórias de vida 

A atuação da/o Assistente Social nas escolas é fundamental para garantir que a 

complexa relação entre a vida escolar e todos os aspectos sociais que acontecem fora da 

escola não sejam fatores de impedimento para a construção da educação. Assim, o papel 

da/o Serviço Social incide por assegurar o direito à educação - que é também “um ato de 

intervenção no mundo” (FREIRE, 2007) - ou seja, o direito da construção de sua 

autonomia e emancipação enquanto ser social, mesmo frente às diversas dificuldades 

encontradas pela/os alunos fora da sala de aula. Isto significa afirmar que o trabalho 

da/o Assistente Social diante da situação atual da educação brasileira é, em sua essência, 
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um trabalho político, de garantia de direitos fundamentais e, além disso, de construção 

de novos e necessários caminhos em direção a uma educação libertária. 

 

Como vimos, aí radica a nossa educabilidade bem como a nossa inserção 

num permanente movimento de busca em que, curiosos e indagadores, não 

apenas nos damos conta das coisas, mas também delas podemos ter um 

conhecimento cabal. A capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar, 

mas, sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a, 

fala de nossa educabilidade a um nível distinto do nível do adestramento dos 

outros animais ou do cultivo das plantas (FREIRE, 2007, p.28). 

 

Assim, compreende-se que a atuação da/o Assistente Social não deve limitar-se 

à manutenção da educação que está colocada atualmente, mas também contribuir para 

práticas que visem novos caminhos e reflexões no modo em que os educadores a 

operam. A partir desta noção, entende-se, também, que é imprescindível que a/o 

Assistente Social possua condições de trabalho que lhe assegurem as circunstâncias 

necessárias para cumprir tal desafiadora tarefa. E, para analisar a presente situação de 

trabalho dentro das escolas públicas, é necessário que se recorra ao passado para 

elucidar quais foram os caminhos que a profissão percorreu até os dias atuais. 

Historicamente, a relação entre o Serviço Social e a Educação se estabelece no 

Brasil, na prática, apenas em meados do ano de 1990, apesar de a primeira Escola de 

Serviço Social ter se instaurado no país em 1936 (DENTZ; DA SILVA, 2015). Nesse 

período, o Brasil se encontrava em um processo de redemocratização, e as heranças 

deixadas pela recente Ditadura Militar (1964-85) na área da Educação, como o 

crescente número de analfabetos e semiletrados, tornava o desafio do Serviço Social de 

construir uma atuação crítica e voltada para a transformação da realidade ainda mais 

urgente. De acordo com Dentz e da Silva, 

 

Neste sentido, e considerados os processos históricos até então pontuados, 

num cenário contraditório de ampliação dos direitos sociais, dados os 

preceitos da Constituição de 1988, convém destacar a forte emergência de 

uma gama de políticas públicas que inferem diretamente em questões 

voltadas à Educação e ao Serviço Social. (2015, p. 17) 

 

Os autores citam diversas iniciativas de políticas públicas que são fundamentais 

para compreender as mudanças que ocorreram à época da relação entre Serviço Social e 
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Educação, tais como: o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), a criação do 

Código de Ética Profissional de Serviço Social, Lei n. 8.662 de 1993, a Lei Orgânica da 

Assistência Social, n. 8.742 de 1993, e no campo educacional a Lei de Diretrizes e 

Bases, n. 9.394 de 1996. Tais modificações institucionais, junto a uma crescente 

demanda não apenas pelo acesso e permanência universal à educação, mas também pela 

melhoria de sua qualidade, fazem emergir um novo conjunto de profissionais do Serviço 

Social dedicados a atuar na educação pública brasileira. 

É neste contexto que surgem as atuais demandas da/o Assistente Social dentro 

da educação brasileira, objeto de análise deste texto. Para conseguir traçar um panorama 

sobre a atual situação do profissional do Serviço Social dentro das escolas públicas 

brasileiras, é fundamental refletir sobre qual seu papel na construção de uma Educação 

que seja de fato libertária, emancipatória e asseguradora da construção de sujeitos 

sociais que sejam aptos a atuar e transformar a realidade social. 

 

Considerações preliminares 

Reafirma-se nesta etapa de desenvolvimento do projeto investigativo que este 

texto diz respeito a um projeto de Mestrado que não está finalizado. Portanto, 

destacaram-se aqui apenas as análises referentes ao levantamento bibliográfico e 

documental já realizado, não havendo ainda análises de resultados a respeito da 

pesquisa de campo e das entrevistas semiestruturadas. 

Assim, as análises aqui apresentadas referem-se ao exame de parte do referencial 

teórico que guia esta pesquisa, bem como do Código de Ética Profissional do Assistente 

Social, de 1993, organizado pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), que visa 

contribuir com “o enfretamento das contradições postas à profissão, a partir de uma 

visão crítica e fundamentada teoricamente, das derivações ético-políticas do agir 

profissional.” (p. 22). Este documento tem o objetivo de nortear as práticas profissionais 

do Serviço Social, e foi construído por diversos sujeitos de setores que o compõem, e, 

por isso, é um importante instrumento de análise das necessidades e desafios da 

profissão. 

O CFESS “é uma autarquia pública federal que tem a atribuição de orientar, 

disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício profissional do/a assistente 
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social no Brasil, em conjunto com os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS).” 

(CFESS). Além disto, a Lei 8.662 de 1993, que regulamenta a profissão do Assistente 

Social, versa sobre ser da responsabilidade do CFESS a representação das/os 

trabalhadoras/es do Serviço Social. Assim, é papel desta organização a delimitação dos 

direitos e deveres do profissional do Serviço Social, como descrito no documento 

analisado a seguir. 

Um dos principais nortes do Código de Ética Profissional do Assistente Social, 

colocado em diversos momentos, é a necessidade de o profissional do Serviço Social 

possuir liberdade para atuar em sua área. Isto significa que o projeto contém um 

compromisso com a autonomia dos sujeitos, e concebe que a formação dos profissionais 

é contínua e está em constante transformação e aprimoramento. Assim, o documento 

afirma seu caráter de responsabilidade com a construção da emancipação dos sujeitos 

sociais e seu pleno desenvolvimento. 

Outro ponto importante, e que diz respeito diretamente à atuação do profissional 

na educação pública, objeto central de análise desta pesquisa, é o caráter de classe que o 

fundamenta. O documento se coloca de forma clara ao lado da defesa dos direitos 

humanos e da justiça social, e afirma que o papel do Serviço Social é o de servir às/aos 

trabalhadoras/es, na manutenção dos direitos básicos já conquistados e na intervenção 

pela universalização do acesso aos bens e serviços essenciais para a formação de uma 

sociedade justa, dentre estas, a educação pública. 

Ao delimitar seu caráter político, o projeto reafirma a concepção básica de que 

não existe neutralidade possível na ciência e nos campos profissionais, quaisquer que 

sejam estes. Esta suposta neutralidade, que não por coincidência é defendida justamente 

por setores conservadores da sociedade, é ainda mais incabível quando se trata de uma 

profissão que lida diretamente com projetos sociais e políticos, como é o caso do 

Serviço Social. Assim, é importante observar que o fundamento político do documento 

não diz respeito a partidarismos políticos, mas sim a uma constatação do caráter de 

classe que funda o modo de organização da sociedade vigente e que faz emergir 

diversas e profundas desigualdades, que são, muitas das vezes, objetos da prática 

profissional do próprio Serviço Social. 
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É, portanto, resultado da análise deste artigo o fato de que é essencial para o 

desenvolvimento do Serviço Social que as demandas sociais das/os trabalhadoras/es 

sejam pautadas em primeiro lugar no exercício da profissão, e, diante do atual cenário 

de desestruturação dos serviços públicos essenciais, em especial da educação, é 

imprescindível que este papel esteja no centro da atuação dos profissionais nas escolas 

públicas. Entretanto, é importante pontuar que, para que tal ação seja eficaz, é, também, 

importante que o profissional que atua na área da educação tenha condições básicas de 

cumprimento de seus direitos enquanto trabalhador e indivíduo social, fato que nem 

sempre se concretiza dentro de um sistema que sofre constantemente desmontes e 

precarizações. 

Tal paradoxo – o de ser um dever, como consta no Código de Ética da profissão, 

a luta pela manutenção e ampliação dos direitos sociais, enquanto que, em 

contrapartida, o próprio profissional não possui condições de atuar de tal maneira por 

conta caráter do sistema público educacional, que não garante direitos básicos de acesso 

e permanência – faz com que o exercício do Serviço Social na atualidade seja um 

desafio complexo, bem como sua análise. A saída para tal contradição se encontra no 

próprio caráter político pontuado pelo Código de Ética, ou seja, a contraposição 

colocada por um Serviço Social que enfrente as desigualdades e injustiças perante um 

projeto de educação pública que está a serviço dos interesses do capital, e que por isto é 

incapaz de oferecer um serviço que atenda às necessidades e formação e emancipação 

dos sujeitos. 

 De acordo com Florentino e Florentino (2015), a atuação do Assistente 

Social dentro da escola é essencial para que as desigualdades sociais que refletem em 

seu interior sejam percebidas em sua totalidade, ou seja, para que o aluno seja 

compreendido como um ser social que se insere em uma realidade mais ampla, e que, 

portanto, precisa ser olhado como um reflexo da complexa trama social da qual faz 

parte.  

 

Considerando que “o Serviço Social se gesta e se desenvolve como profissão 

reconhecida na divisão social do trabalho, tendo por pano de fundo o 

desenvolvimento capitalista industrial e a expansão urbana, processos esses 

aqui apreendidos sob o ângulo das novas classes sociais” (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2005, p. 77), compreende-se que a presença do assistente 
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social no âmbito da educação é fundamental, pois se trata de um profissional 

que poderá auxiliar os professores a pensar e desvendar a trama da 

complexidade social, auxiliando com mediações nas relações sociais e suas 

problemáticas. Não obstante, ao refletir sobre a inserção do assistente social 

na educação, naturalmente, reportamo-nos a outra preocupação da profissão: 

a inclusão social por meio da efetivação de direitos sociais. Preocupação esta 

que extrapola o simples acesso e permanência dos estudantes no ambiente 

escolar, mas se estende ao enfrentamento da exclusão social originada por 

desigualdades de classe, renda, gênero, raça ou etnia. (FLORENTINO e 

FLORENTINO, 2015, p. 5) 

 

Além disto, diversas das referências analisadas demonstram que o trabalho do 

Assistente Social na Educação lida, prioritariamente, com a questão da família. Este é 

um tema complexo, já que a família é uma instituição em constante transformação. Não 

é mais possível, nos dias atuais, pensar a família da forma tradicional historicamente 

construída (pai, mãe e filhos) no imaginário social. Em verdade, esta forma de 

organização sempre esteve mais perto de um ideal religioso e cultural do que da 

realidade, já que as famílias são construídas por diversos arranjos, feitos a partir das 

necessidades dos sujeitos que as compõem e também do contexto cultural que a 

permeia. Assim, temas como abandono parental, problemas de ordem econômica, 

abusos sexuais, violência doméstica, dentre outros, sempre estiveram presentes no seio 

desta instituição, ainda que não fossem tão amplamente debatidos como são hoje. 

Ademais, é possível notar que a própria forma de composição das famílias 

também tem sofrido diversas transformações. Atualmente os arranjos familiares podem 

ser múltiplos (famílias monoparentais, formadas por casais homossexuais, dentre 

outros), e é importante que o Assistente Social esteja atento a estas transformações para 

que consiga enxergar o aluno enquanto um ser social e coletivo, e assim contribuir de 

forma eficaz para participação da família dentro da comunidade escolar. 

Outra questão importante, que precisa ser colocada dentro das reflexões 

referentes à atuação do profissional do Serviço Social nas escolas pública, é o fato de 

que, no modelo neoliberal que rege os arranjos econômicos e sociais no Brasil, 

atualmente, a Educação, como diversas outras áreas, se coloca à serviço do capital e dos 

interesses mercadológicos. Assim, o enfretamento às desigualdades sociais oriundas 

deste projeto se coloca de forma ainda mais urgente e complexa para o profissional que 

atua na área, não sendo possível pensar o Serviço Social fora das manifestações da 
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questão social nos diversos campos tais como: Culturais, econômicos, políticos, de 

saúde que permeiam a realidade escolar, já que seu objeto de trabalho está diretamente 

relacionado às demandas geradas por este modo de organização societal: 

 

Essa realidade confirma a urgência da atuação do assistente social nas 

escolas públicas, pois as demandas oriundas das expressões da questão 

social são o objeto de trabalho desses profissionais, possibilitando que 

junto aos outros atores do âmbito educacional, desenvolvam um 

trabalho de parceria, uma vez que não se deve ter a presunção de que 

tais problemas seriam exclusivos da atuação de um determinado 

profissional, quando na verdade seu efetivo enfrentamento requer, na 

atualidade, não só a atuação dos assistentes sociais, mas de um 

conjunto mais amplo de profissionais especializados. Sabemos que 

alguns projetos de lei que estão sendo articulados para a inserção do 

assistente social na educação, representam a continuidade da 

metodologia da focalização e da seletividade que nascem sob as 

orientações neoliberais, mas entendemos também que é uma 

oportunidade que não deve ser desperdiçada, pois há muito ainda para 

se debater e amadurecer no que diz respeito à política de educação, 

mas há a necessidade de se dar o primeiro passo, e a aprovação e 

implementação de leis que garantam a inserção do Serviço Social na 

Política de Educação, mesmo que se refira a inserção do assistente 

social em escolas públicas de educação básica, já representa um 

avanço e uma vitória para a categoria profissional de assistentes 

sociais e para a sociedade. (MENDES, AGUIAR e FONSECA, 2013, 

p. 13-14). 

 

É importante pontuar qual é a realidade vivida pelos sujeitos que compõem a 

comunidade escolar atendida pelo Assistente Social: desemprego, dificuldades 

econômicas, violências físicas e simbólicas, e diversas outras questões que refletem 

diretamente no desempenho acadêmico. Além disto, esta conjuntura não é vivida 

exclusivamente pelos alunos, sendo que sofrem também os professores e o próprio 

Assistente Social das mazelas causadas pela precarização e pelas más condições de seus 

trabalhos. Apesar de se constituir enquanto um grande desafio, esta realidade, por si só, 

justifica a necessidade da presença do Serviço Social dentro das escolas públicas 

brasileiras. 
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Considerações finais 

Conclui-se, a partir das referências citadas e dos documentos que regulam a 

profissão do Assistente Social analisados, que a atuação do Serviço Social dentro das 

escolas públicas é um desafio complexo e em permanente construção. É necessário que 

este trabalho esteja em constante ressonância com a conjuntura política e social vigente, 

que está sempre se transformando, sendo delineada a partir das ações e reflexões dos 

sujeitos que a compõem. 

Este trabalho lida diariamente com as questões sociais que permeiam a vida e o 

cotidiano dos indivíduos por ele atendidos, e desse modo, tal como é colocado no 

Código de Ética da profissão, é essencial que sua gestão seja feita de forma democrática 

e visando as demandas do coletivo, não sendo possível assim pensar o aluno enquanto 

um sujeito isolado dos processos culturais, políticos e econômicos que acontecem fora 

do ambiente escolar. Assim, o Assistente Social que atua na área da Educação é, em sua 

essência, um agente de transformações. 

Além disto, este é um trabalho que diz respeito à organização familiar e à 

necessidade de aproximação da família ao ambiente escolar, e, portanto, para que 

consiga cumprir com seus objetivos de prevenção e resolução das questões sociais 

trazidas pelos estudantes atendidos, o profissional precisa estar atento às transformações 

que têm acontecido no seio dos arranjos desta instituição social. Isto significa dizer, 

mais uma vez, que o Assistente Social que atua na Educação tem a complexa tarefa de 

conseguir incluir as mais diferentes faces da realidade social que compõem o coletivo, 

não estando seu trabalho preso apenas ao ambiente escolar. 

Em suma, os desafios colocados para o Assistente Social que atua nas escolas 

públicas de educação básica, organizadas dentro de um projeto de educação 

mercadológica e bancária, se tornam ainda mais importantes quando se trata de sujeitos 

que historicamente tiveram seu acesso aos direitos básicos negados, e em grande parte é 

este o público que o Assistente Social atende dentro das escolas públicas. Assim, o 

exercício de reflexão a respeito deste importante trabalho faz-se necessário e urgente, de 

modo que seus desafios e suas demandas sejam compreendidos para que possam, enfim, 

encontrar soluções e cumprir com suas mais diversas possibilidades.   
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Resumo 
Este trabalho apresenta parte das discussões levantadas na pesquisa que culminou na 

dissertação de mestrado intitulada “A (des)articulação entre aprendizagem, avaliação e 

ensino: experiências de professoras no terceiro ano do ensino fundamental”. Nele 

abordamos o feedback como orientação que vai além de um parecer, como intervenção 

intencional e planejada necessária à melhoria das aprendizagens, como processo 

indispensável ao desenvolvimento da avaliação formativa. Os dados construídos por 

meio de entrevistas e observações realizadas com uma professora unidocente e com uma 

professora de educação física, que lecionavam para crianças de uma turma do terceiro 

ano do ensino fundamental, foram articulados ao quadro referencial. Assim, 

apresentamos e discutimos suas condutas com o propósito de mostrar em que medida se 

aproximam e/ou distanciam do que, na literatura, se entende como feedback formativo 

inteligente e de qualidade.  

 

Palavras-chave: Avaliação; Avaliação formativa; Feedback. 

 

O presente trabalho apresenta parte das discussões levantadas em nossa pesquisa 

que culminou na dissertação de mestrado intitulada “A (des)articulação entre 

aprendizagem, avaliação e ensino: experiências de professoras no terceiro ano do ensino 

fundamental”. Tal investigação teve como tema a avaliação das e para as aprendizagens, 

e buscou identificar e analisar experiências de aprendizagem, avaliação e ensino de uma 

turma do terceiro ano do ensino fundamental. Para tanto foram observadas e 

entrevistadas uma professora unidocente (de codinome Giva Maria) e uma professora de 

educação física (de codinome Adriana). À turma em que ambas lecionavam atribuiu-se 

o codinome 3º ano A.  

Os dados construídos por meio desses procedimentos foram articulados ao 

quadro referencial, em uma tentativa de discutir como as professoras avaliavam as 
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crianças, apontando distanciamentos e aproximações de perspectivas progressistas de 

avaliação em educação e educação física, mais especificamente da avaliação formativa. 

Neste artigo abordamos as discussões levantadas em torno do feedback como 

processo imprescindível à melhoria das aprendizagens. O feedback é apontado como 

procedimento indispensável para que a avaliação assuma característica formativa: “[...] 

A qualidade do feedback é ponto essencial de qualquer procedimento de avaliação 

formativa” (VILLAS BOAS, 2011, p.27). 

Luckesi (2014) aponta que o ato de avaliar constitui-se de três passos. São eles: 

1) a descrição da realidade; 2) sua qualificação por meio da comparação da realidade 

descrita com um determinado padrão que é considerado aceitável; e 3) a intervenção, 

ação opcional que depende do que foi identificado nos dois passos anteriores e de uma 

decisão do/a professor/a de intervir na realidade avaliada para propiciar melhorias. 

Adverte, no entanto que, se a necessidade de intervir for identificada e a intervenção não 

for realizada, limita-se as consequências benéficas da avaliação. 

Em uma perspectiva formativa, avaliar não se restringe a verificar e constatar a 

aproximação ou distanciamento dos resultados em relação a um parâmetro, então, 

entendemos que intervir é imprescindível e que os feedbacks são importantes elementos 

nesse processo.  

Segundo Villas Boas (2007), o feedback é a orientação que professores/as dão 

aos/às estudantes após analisar suas produções, para que haja avanço em suas 

aprendizagens. Para Fernandes (2009), é por meio dele que a avaliação entra no 

processo de ensino e aprendizagem. Assim, figura como responsável por articular esses 

elementos, se conduzido de forma deliberada e se devidamente preparado e utilizado.  

Assim, apresentamos e discutimos aqui as condutas de Giva Maria e Adriana 

que remetem a feedbacks, com o propósito último de mostrar em que medida se 

aproximam e/ou distanciam do que, na literatura, se entende como feedback formativo 

inteligente e de qualidade.  

 Partindo das contribuições de Fernandes (2009) sobre a natureza do 

feedback adequado à melhoria das aprendizagens, entendemos que não se trata de um 

parecer, mas de um parecer acompanhado de orientações precisas quanto a ações futuras 

regulativas e/ou autorregulativas que culminem na apropriação de conhecimentos ou 
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desenvolvimento de habilidades ainda não alcançadas. Diante disso, chamamos as 

condutas das professoras de “devolutivas”, reservando o termo feedback às 

considerações que fazem alusão à sua acepção formativa. 

 

[...] O feedback deve conduzir necessariamente a qualquer tipo de 

ação, ou conjunto de ações, que o aluno desenvolve para melhorar sua 

aprendizagem. Isto é, os alunos têm de aprender a interpretá-lo, a 

relacioná-lo com as qualidades dos trabalhos que desenvolvem e a 

utilizá-lo para perceberem como poderão melhorar suas 

aprendizagens. Nessas condições diremos que estamos perante uma 

avaliação formativa (FERNANDES, 2009, p. 98, grifo do autor). 

 

Conforme observamos, a professora Giva Maria emitiu devolutivas individuais e 

para o grupo, durante explicações, correções de atividades, acompanhamento dos 

registros ou quando da realização de provas. Seguem exemplos de momentos em que 

identificamos essas condutas: 

 

Voltou a algumas mesas ajudando as crianças que tinham dúvidas de como 

finalizar a atividade e emite pareceres como: “Está ótimo!”, “Faça isso aqui 

de novo!”, “Preste atenção!” (NOTA DE CAMPO, PROFESSORA GIVA 

MARIA, 22/08/2017). 

Disse a uma aluna que ela precisava dar um jeito de estudar porque a nota 

dela foi feia. Disse também que ela precisava parar de brincadeira e chegar 

em casa e estudar, que o 4º bimestre é a última chance. Para outra disse: “Por 

isso que não aprende. Vamos virar para frente?” (NOTA DE CAMPO, 

PROFESSORA GIVA MARIA, 26/09/2017). 

Giva Maria ajudou um aluno a fazer a prova, indicando o que ele deveria 

escrever e onde continuar (NOTA DE CAMPO, PROFESSORA GIVA 

MARIA, 26/09/2017). 

Ao vistar os cadernos, observou que uma criança resolveu um problema de 

forma errada e pediu que ela corrigisse. Para outra criança ela pediu que 

apontasse o lápis e reescrevesse com mais capricho (NOTA DE CAMPO, 

PROFESSORA GIVA MARIA, 23/10/2017). 

Giva Maria comentou com a turma que na aula anterior, quando foi 

substituída por outra professora, a turma foi vagarosa para fazer as atividades 

e que a professora que a substituiu não conseguiu dar tudo que ela havia 

solicitado. Então disse que todos/as têm muito trabalho (NOTA DE CAMPO, 

PROFESSORA GIVA MARIA, 23/10/2017). 

 

Como ilustrado acima, as devolutivas de Giva Maria abordaram conhecimentos 

que estavam sendo tratados, comportamentos apresentados pelos/as estudantes, registros 
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por eles/as realizados, e, mesmo que com menor frequência, o andamento do trabalho 

diante do que estava previsto.  

Presenciamos devolutivas em forma de elogios às crianças, mas também 

momentos em que lamentou quando não alcançavam o resultado esperado, expressando, 

algumas vezes, certo aborrecimento e decepção. 

 

Com frequência elogiava as crianças dizendo: “Muito bem!” (NOTA DE 

CAMPO, PROFESSORA GIVA MARIA, 22/08/2017). 

Disse a uma aluna: “Você está ficando esperta!”, quando percebeu que ela 

estava acertando as respostas (NOTA DE CAMPO, PROFESSORA GIVA 

MARIA, 09/10/2017). 

Giva Maria voltou a corrigir as provas de Geografia e, muitas vezes, 

lamentou as respostas que viu (NOTA DE CAMPO, PROFESSORA GIVA 

MARIA, 05/09/2017). 

 

Quanto aos registros das crianças, as devolutivas de Giva Maria foram 

oferecidas como relatado acima, mas também com relação à estética desses registros. 

Essas devolutivas não indicavam precisamente o que deveria ser feito, limitando-se a 

elogios e críticas pontuais: “Faça de novo!” (Mas como deve fazer?); “Preste mais 

atenção” (Em quê? O que de fato está equivocado no raciocínio apresentado? Qual a 

dificuldade e o que propõe para saná-la?); “Está ótimo!” (Como pode avançar? O que 

pode ser aprendido a partir daí? Há possibilidade de ajudar outro/a estudante a 

compreender aquilo que ele/ela compreendeu e que o/a colega ainda não conseguiu?). 

Durante a realização de provas, a interferência da professora Giva Maria estava 

circunscrita a dar devolutivas no sentido de apontar se as respostas estavam corretas ou 

incorretas para que as crianças pudessem corrigi-las, caso necessário. Esse movimento 

era repetido até que as crianças acertassem a/s resposta/s ou até que findasse o tempo de 

prova. Desta maneira, para nós, esse procedimento não evidenciou intenção de que 

apreendessem o que erraram na prova, mas que retificassem as respostas, pondo fim às 

tentativas de acerto. O ciclo de correções se encerrava, então, quando a resposta correta 

era registrada, mesmo que não se soubesse como haviam chegado a ela.  

Entendemos que as produções dos/as estudantes não devem ser avaliadas 

somente como corretas ou incorretas. Conforme nos diz Villas Boas (2008), a qualidade 

do trabalho é determinada por julgamento qualitativo, sendo assim, a definição 
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tradicional de feedback é insuficiente. Nessa lógica, essas devolutivas de Giva Maria 

distanciam-se da acepção formativa de feedback, já que, para Villas Boas (2011), o 

mesmo não tem o objetivo de melhorar notas ou pareceres avaliativos, mas tem 

compromisso com a aprendizagem.  

Com exceção das devolutivas oferecidas durante as provas, elas vinham, na 

maioria das vezes, seguidas de encaminhamentos como: novas 

explicações/exemplificações individuais e/ou para o grupo todo, apontamento de erros e 

de como saná-los, pedidos para refazer/repensar/corrigir, indicando o que precisava ser 

completado ou refeito, auxílios à compreensão de questões, confirmação de que a 

criança estava no caminho certo após ter respondido a uma primeira devolutiva e 

indicação da necessidade de estudar mais. 

 

Ao perceber que uma aluna poderia estar confusa com a atividade, foi até a 

mesa dela e a orientou. Quanto a uma aluna que não estava fazendo a 

atividade, foi à mesa dela e explicou novamente como fazer (NOTA DE 

CAMPO, PROFESSORA GIVA MARIA, 22/08/2017). 

Giva Maria explicou que iniciariam multiplicação. No entanto, apontou que 

percebeu que há crianças com dificuldades em reserva na adição. Então 

retomou, dando exemplos (NOTA DE CAMPO, PROFESSORA GIVA 

MARIA, 22/08/2017). 

Comentou com a turma que algumas crianças erraram a maneira de fazer a 

leitura das horas na hora da prova, por isso retomaria, e que, percebendo que 

ainda havia dúvidas, explicaria novamente e devagar (NOTA DE CAMPO, 

PROFESSORA GIVA MARIA, 12/09/2017). 

Perguntou às crianças o significado de alguns verbos e explicou os que elas 

não sabiam, dando exemplos em frases (NOTA DE CAMPO, 

PROFESSORA GIVA MARIA, 23/10/2017). 

[...] Em seguida, pediu que um aluno lesse para o outro uma questão que ele 

não estava entendendo. (NOTA DE CAMPO, PROFESSORA GIVA 

MARIA, 12/09/2017). 

 

O que se viu nas aulas da professora Giva Maria, apesar da quantidade e da 

regularidade das devolutivas, foram condutas espontâneas, não planejadas, nas quais 

não pudemos assinalar características que as situem como feedbacks formativos.  

Conforme inferimos das contribuições da literatura, informar quem se saiu mal 

ou bem seja em uma questão, prova ou processo, enaltecer ou criticar negativamente ou 

ainda, orientar sucintamente pode não ser suficiente para melhorar as aprendizagens. 

Fernandes (2009) ressalta: “O que me parece é que, em muitos casos, não será suficiente 

dizer aos alunos simplesmente: ‘Façam!’” (FERNANDES, 2009, p. 98, grifo do autor). 
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Além disso, alerta que, professores/as não devem hesitar em orientar precisamente os/as 

estudantes acerca de percursos que poderão seguir na resolução de dada tarefa, 

particularmente nas primeiras vezes e quando estão nos primeiros anos da escolarização.  

Feedbacks de qualidade, apoiados em uma perspectiva de avaliação formativa e 

que integrem ações de aprendizagem, avaliação e ensino, vão além de um parecer ou 

satisfação. No entanto, consideramos que, em nossa cultura, oferecer o que se chama 

feedback pouco vai além do “Parabéns! Você foi muito bem!” e do “Você precisa 

estudar mais!”. 

Adriana ofereceu devolutivas quanto às ações das crianças durante a realização 

de jogos, às suas falas nas discussões propostas, às suas respostas, relatos e registros.  

No tocante ao primeiro ponto, tratava-se principalmente do (des)cumprimento de 

regras previamente combinadas para o jogo, posicionando-se quanto ao andamento da 

atividade ou, ainda, orientando quanto a como proceder para minimizar situações que se 

mostraram problemáticas: 

 

Ao longo do jogo, a professora parou algumas vezes, verificou o que ocorreu, 

chamou a atenção das crianças à dinâmica do jogo, retomando as regras e 

organizando o rodízio da posse de bola (revezavam o/a carimbador/a para 

que nenhuma criança ficasse sem arremessar a bola). Com o fim do jogo, já 

em sala de aula, Adriana falou o que estava previsto para a próxima aula: 

uma roda de conversa. Sendo assim, pediu para que as crianças pensassem 

sobre o jogo, suas atitudes e dos/as colegas para socializarem na ocasião 

(NOTA DE CAMPO, PROFESSORA ADRIANA, 24/08/2017). 

Ao retornarem para a sala, Adriana falou sobre o comportamento das crianças 

durante o jogo. Algumas crianças fizeram algazarra, empurraram, brincaram 

de pega-pega e fizeram acrobacias dentro do espaço do jogo da carimbada. 

Outras falaram coisas que ofenderam os/as colegas. Ela disse também que 

teriam que organizar a busca da bola quando ela saísse do campo de 

carimbada, para diminuir a desordem e a disputa violenta (NOTA DE 

CAMPO, PROFESSORA ADRIANA, 14/09/2017). 

Adriana reorganizou a turma e o jogo recomeçou. Ela parou o jogo várias 

vezes para relembrar regras, já que algumas crianças ainda se mostravam 

perdidas (NOTA DE CAMPO, PROFESSORA ADRIANA, 19/10/2017). 

Algumas vezes ela parou o jogo, chamou as crianças para perto, reorganizou 

e retomou regras, conforme percebeu que algumas crianças tentavam burlá-

las. Em outro momento, reuniu novamente as crianças e disse que não estava 

satisfeita com o jogo e que gostaria de sugestões para melhorá-lo (NOTA DE 

CAMPO, PROFESSORA ADRIANA, 23/11/2017). 
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Durante as discussões vimos Adriana estabelecer critérios para auxiliar os/as 

estudantes a balizarem suas falas e justificá-las, dando-lhes oportunidades de reelaborá-

las, bem como de mudarem suas ações no decorrer das experimentações. 

Em se tratando das devolutivas sobre as falas das crianças, além de solicitar 

(re)elaboração, pedindo que repensassem e tentassem explicar novamente, de outra 

forma, Adriana também reclamou maior participação 

. 

Quando questionados/as sobre como se brinca de cada brincadeira citada, as 

crianças iam explicando conforme conseguiam e Adriana ia auxiliando. 

Quando uma aluna não conseguiu explicar com clareza, a professora pediu 

que ela pensasse melhor sobre como explicar de outra forma. [...]. A partir do 

que era dito pela professora, algumas fizeram novas tentativas de explicar o 

que não tinham conseguido anteriormente (NOTA DE CAMPO, 

PROFESSORA ADRIANA, 17/08/2017). 

Adriana disse que gostaria de saber as justificativas para os votos e 

questionou crianças que votaram tanto em uma quanto em outra sugestão. Ao 

comentar uma das justificativas, disse que para vencer na proposta 2, as 

equipes tinham que contar com o elemento sorte e uma criança falou: “A 

outra tinha luta, professora!”. Ela diz: “Isso mesmo! Na primeira proposta 

tinham que lutar para não ir para a área do bobinho!”. A professora elogiou a 

explicação de algumas crianças que conseguiram justificar seu voto, 

apontando outros motivos para além de terem ganhado ou perdido, gostado 

ou não gostado da proposta, como: “Votei na primeira proposta porque o 

jogo ficou mais competitivo, porque ninguém queria ir para o bobinho” e “Na 

segunda proposta a gente não tinha que preocupar se fosse para o bobinho” 

(NOTA DE CAMPO, PROFESSORA ADRIANA, 26/10/2017). 

Para continuarem o registro, Adriana solicitou que as crianças desenhassem a 

área de jogo no caderno com o auxílio de uma régua. Passou no quadro o 

desenho esquemático e chamou atenção para que não se esquecessem de 

representar os sinalizadores utilizados para demarcar os campos de jogo. As 

crianças conversavam em tom baixo e compartilhavam materiais enquanto 

prosseguiam registrando. Adriana foi de mesa em mesa olhando a quantas 

anda o trabalho da turma, fez elogios aos registros das crianças e apontou os 

elementos que faltavam, quando era o caso (NOTA DE CAMPO, 

PROFESSORA ADRIANA, 26/10/2017). 

 

Como se pode ver no último fragmento, Adriana acompanhava os registros 

propostos às crianças individualmente, visitando-as em suas mesas. Elogiava aquelas 

cujos registros estavam de acordo com seus objetivos, indicava o que podia ser 

melhorado e/ou os elementos que faltavam, quando necessário. 

Acompanhamos momentos em que os encaminhamentos que se seguiriam às 

devolutivas eram discutidos com as crianças. Em sua maioria, elas conseguiam 

colaborar discutindo problemas e soluções. 
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Algumas vezes ela parou o jogo, chamou as crianças para perto, reorganizou 

e retomou regras, conforme percebeu que algumas crianças tentavam burlá-

las. Em outro momento, reuniu novamente as crianças e disse que não estava 

satisfeita com o jogo e que gostaria de sugestões para melhorá-lo. As crianças 

levantaram e discutiram problemas como: o/a zumbi está correndo e não 

deveria, sempre as mesmas pessoas estavam no papel de arremessador/a ou 

de zumbi, já que estavam sempre carimbando as mesmas crianças. Adriana 

disse, então, que a partir daquele momento, se o/a zumbi corresse, ela 

determinaria que ficasse “congelado”. A partir daí, as crianças representam 

melhor os/as zumbis e é possível ver os papeis mais definidos no jogo 

(NOTA DE CAMPO, PROFESSORA ADRIANA, 23/11/2017). 

 

Resguardadas as peculiaridades do trabalho realizado pelas professoras, 

tendemos a caracterizar as devolutivas da professora Adriana como espontâneas e não 

planejadas, apesar de regulares, assim como as de Giva Maria. 

Fernandes (2009) diz que o feedback, quanto à sua natureza, pode estar: a) mais 

centrado nos resultados, levando a atividades de remediação e reforço; b) relacionado a 

uma perspectiva compensatória, que visa recompensar o esforço dos/as estudantes, 

melhorando sua autoestima e, normalmente, sua aprendizagem e c) mais orientado para 

os processos desenvolvidos, com enfoque na natureza das propostas de trabalho 

avaliativo e na qualidade das respostas dos/as estudantes.  

Podem ainda, segundo Tunstall e Gipps (1996 apud FERNANDES 2009), ser 

avaliativos ou descritivos. Os avaliativos dizem respeito à formulação de juízos de valor 

e os descritivos são usados para se referirem às aprendizagens evidenciadas na 

realização de tarefas. 

Tomando para o contexto em questão, as características e tipologias 

apresentadas pelos autores, tendemos a considerar que as devolutivas de Giva Maria 

estavam mais centradas nos resultados e a caracterizá-las como prioritariamente 

avaliativas e pouco descritivas. Ademais, entendemos que estavam também mais 

voltadas aos resultados que aos processos. 

Em se tratando das devolutivas da professora Adriana, tendemos a caracterizá-

las como avaliativas e descritivas, aproximando-se de uma perspectiva que dirige mais 

atenção aos processos, buscando, em alguns momentos, ajustar os procedimentos à luz 

do que era constatado pela avaliação informal, o que, muitas vezes, foi feito com a 
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colaboração dos/as estudantes. Assim, parece-nos que as devolutivas de Adriana se 

aproximam mais da concepção de feedback formativo. 

Segundo Fernandes (2009), os/as estudantes precisam de feedback de qualidade 

sobre comportamentos, processos e produtos de seu trabalho. Logo, entendemos que as 

orientações devem apresentar detalhamento que permita que os/as estudantes 

compreendam o que precisa ser feito e como fazê-lo. Mesmo aqueles/as que 

conseguiram alcançar os objetivos deveriam ter dimensão do quanto avançaram e, para 

eles/as, o/a professor/a pode planejar outras ações, propor novos desafios.  

Entendemos que estar ciente do processo de ensino é parte de tornar-se capaz de 

usar os feedbacks e de autoajustar sua aprendizagem, podendo até mesmo dar ao/à 

professor/a um feedback quanto à adequação das estratégias adotadas, possibilidade 

apontada em Hadji (2001): “Poder-se-ia até mesmo organizar o feedback, 

institucionalizando momentos de trocas e de questionamento sobre as “avaliações” do 

professor” (HADJI, 2001, p. 110, grifo do autor).  

Para Barlow (1992 apud HADJI, 2001), há questionamentos que o/a professor/a 

pode se fazer para (re)planejar feedbacks, como: “A quem se dirige precisamente minha 

mensagem? Ela é suficientemente explícita?”, “O código escolhido (nota ou apreciação 

qualitativa) é plenamente acessível ao/à estudante que a recebe?”, “Estabeleci as 

possibilidades necessárias de feedback para estar certo de que a mensagem foi 

compreendida?”. 

Depreende-se, portanto que, para que um feedback seja proveitoso e para que os 

encaminhamentos dele decorrentes realmente contribuam para melhorar o ensino, a 

aprendizagem e mesmo a avaliação, é indispensável que os/as estudantes tenham ciência 

dos objetivos de ensino e das estratégias, bem como dos critérios de avaliação que serão 

adotados. Dessa maneira poderão e deverão ser motivados/as e situados/as quanto ao 

que já foi conseguido diante do que é esperado, pois conforme Hadji (2001, p. 41), “[...] 

a avaliação é um ato de confronto entre uma situação real e expectativas referentes a 

essa situação”.  

Em termos gerais, apontamos, a partir de dos dados construídos e discutidos em 

nossa pesquisa, que as práticas de ambas as professoras apresentaram limitações quanto 

à apresentação e discussão de aspectos relacionados à avaliação com os/as estudantes (o 
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que, como e quando aconteceria) e quanto à (re)organização do trabalho pedagógico no 

sentido atender os/as estudantes oferecendo feedbacks individualmente, importante 

premissa da avaliação formativa. Tanto as práticas de Adriana quanto as de Giva Maria 

não correspondem ao que é preconizado pela avaliação formativa também no que tange 

aos registros das avaliações realizadas. De modo geral, elas tendem a agir tendo como 

base sua visão do que sabe ou não sabe a coletividade das crianças, o que, acreditamos, 

não lhes dá suficientes elementos para (re)direcionar o ensino de acordo com as 

necessidades e possibilidades individuais das mesmas. Para Rocha (2005) 

 

[...]É fato sabido e apontado largamente, que as escolas se caracterizam, em 

grande escala, por um cotidiano organizado por pouco diálogo, poucas 

intervenções do professor que se poderiam enquadrar em investimentos na 

zona de desenvolvimento proximal, e no qual as atividades se configuram 

muito mais como reproduções passivas do que por apropriações dos 

conhecimentos; além disso, as relações entre professor e alunos é marcada, 

constantemente na linha da submissão. A despeito das diferenças individuais, 

o professor usa as mesmas tarefas para todos os alunos e tende a ajudá-los 

(quando o faz) através de recursos e apoios que, na maioria das vezes, não 

consideram particularidades dos processos psicológicos de cada um deles 

(ROCHA, 2005, p. 49). 

 

Apoiadas em Tunes, Tacca e Martinez (2006), dizemos que assim agindo, o que 

se tem é  

 

[...] um conhecimento sobre um aluno coletivizado, abstraído, e não uma 

pessoa real, subjetivamente envolvida no processo de aprender. São saberes 

instrumentais sobre os alunos, movidos mais pela necessidade de dar uma 

direção ao processo de transmitir conhecimentos do que de uma preocupação 

com a produção de sentidos ou com as significações que cada aluno faz, no 

momento da aprendizagem (TUNES; TACCA; MARTINEZ, 2006, p. 125). 

 

 Assim, conforme Tacca e González Rey (2008), o/a estudante, que precisaria ser 

investigado em suas possibilidades, que indicariam como trabalhar com ele/a, fica 

perdido/a na coletividade porque o/a professor/a entende que é bastante complicado dar 

atenção individualizada dentro da conjuntura de muitos/as estudantes em sala de aula.  

 Certas da importância da responsabilidade de professores/as quanto à 

materialização de uma avaliação voltada à melhoria das aprendizagens, afirmamos, 
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tendo em conta nossa experiência como professoras, que o quantitativo de turmas e de 

estudantes a serem atendidos/as pode ser considerado um aspecto limitante no que diz 

respeito à gestão da sala de aula no sentido de atender às demandas individuais de 

ensino e aprendizagem apontadas pela avaliação.  

A esse aspecto soma-se, no entanto, a carência de investimentos em “[...] 

medidas de política educativa mais orientadas para apoiar o que se passa nas salas de 

aula, [...] medidas tomadas ao nível das escolas, consubstanciadas nos seus projectos 

educativos e curriculares [...]” (FERNANDES, 2011, p. 1).  

Segundo o Fernandes (2009),  

 

[...] A ausência de políticas de ensino e de avaliação nos projetos 

educacionais das escolas parece ser uma importante dificuldade que merecia 

ser cuidadosamente enfrentada. Os professores parecem estar um pouco 

entregues a si próprios numa questão que tem grande relevância pedagógica, 

didática e educacional, mas tem também grande relevância social e política. 

[...]. Talvez por isso mesmo os professores experientes dizem sentir-se 

relativamente inseguros e acabam por fazer seu trabalho avaliativo sem ter 

uma visão ampla e clara do que realmente poderá estar em causa na 

organização do complexo processo de ensino-aprendizagem-avaliação” 
(FERNANDES, 2009, p. 109). 

 

Assim, diante da complexidade das questões que envolvem a educação, as 

escolas e prática pedagógica, apresentam-se vários condicionantes teórico-

metodológicos, burocráticos e políticos que dificultam a melhoria da prática avaliativa. 

Apontamos então, que, entre as mudanças a serem feitas, há necessidade de serem 

revistas para além das ações de professores/as e estudantes, iniciativas no que tange: à 

construção teórica sobre o tema; à reorganização do sistema educativo nos diferentes 

níveis; ao apoio e comprometimento de outros/as profissionais da escola (e de 

pais/mães/responsáveis) com o processo avaliativo; bem como à formação inicial e 

continuada de professores/as. Por fim, entendemos que, dessa maneira, diante de 

condições favoráveis, professores/as poderão aperfeiçoar a organização seu trabalho 

pedagógico na direção de avaliar melhor e ensinar melhor para que a aprendizagem de 

fato ocorra. 
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Resumo:  
Ao longo de três anos, entre 2013 e 2016, foi desenvolvida uma investigação que teve 

como objetivo geral analisar o potencial das diferentes fontes e das diferentes 

linguagens da cultura contemporânea (filmes, canções, quadrinhos, obras de ficção, 

poesias, internet, documentos, história oral, dentre outras) no processo de ensino e 

aprendizagem em história, particularmente, o papel na formação cidadã de jovens 

estudantes. Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa financiada 

FAPEMIG/CAPES/CNPq (Editais: MCTI/CNPq/MEC/CAPES n. 18/2012 e 13/2012, 

Pesquisa na Educação Básica Acordo CAPES e FAPEMIG; FAPEMIG 

Universal/2013), realizada no Brasil, na cidade de Ituiutaba-MG. A intenção é 

apresentar de forma específica as intervenções realizadas durante esse período nas aulas 

de História do Ensino Fundamental de uma escola pública. As intervenções foram feitas 

através de sequências de ensino, destacamos dentre elas apenas três: “Burguesia: 

transição e tradição (2013)”; “África sem estereótipos (2014)” e “Onde estava minha 

cidade na História do Brasil? (2015). Para o desenvolvimento das atividades durante a 

intervenção pedagógica optou-se por utilizar filmes, imagens fotográficas, canções e 

jornais locais de diferentes épocas como linguagem. Por meio da experiência contida 

nesse trabalho é possível afirmar que o uso de linguagens na sala de aula melhora a 

qualidade das aulas de história tornando-as mais dinâmicas e interativas. Os conteúdos 

históricos nas salas de aula devem ser resultados de problemas, debates, pesquisas e 

polêmicas com o intuito de formar cidadãos críticos e responsáveis, capazes de 

compreender a complexidade e tomar parte do debate democrático.  

 

Palavras-chave: Ensino de História; Linguagens; Fontes;  

 

Introdução 

A História é necessária para compreensão de nossa realidade acerca de como as 

ações humanas, ao longo do tempo, foram capazes de moldar e transformar as 

sociedades tais quais conhecemos hoje. O ensino de História vem se desenvolvendo 
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gradativamente pautado nas necessidades emergentes da formação cidadã democrática, 

política e cultural dos brasileiros em situação escolar. Hoje, imersos em um cenário 

global de mudanças, incertezas e desafios, em que temos que nos preparar para lidar 

com inúmeros microfascismos cotidianos torna-se primordial o acesso a esse ensino 

peculiar que permite às crianças e adolescentes a formação de uma identidade plural, 

considerando todos os aspectos que envolvem o outro, na tentativa de suavizar o 

estranhamento, de como o outro se comporta no mundo com a pureza de suas essências 

culturais. Dessa forma, corroborando com Selva Guimarães (2012), a história deve ser 

pensada como disciplina fundamentalmente educativa, formativa, emancipadora e 

libertadora que pode possibilitar a construção de identidades, a elucidação do vivido, a 

intervenção social e praxes individual e coletiva, promovendo uma cidadania crítica. 

Atuar como profissional do ensino de História é buscar constantemente reflexões e 

atualizações sobre o processo de ensino e aprendizagens e para isso se faz necessário 

que os alunos sejam considerados sujeitos de saberes, participantes ativos desse 

processo. 

 O ensino de História, no ensino fundamental aborda dentre outros 

conteúdos da disciplina o conjunto de registros das sociedades humanas no tempo. Esse 

aprendizado histórico é um processo que permite ao aluno refletir sobre a experiência 

temporal que o conhecimento histórico pressupõe, atribuindo sentido e orientação à vida 

prática e compreensão da identidade histórica e cultural dos indivíduos. O estudo do 

passado traz algumas respostas para as inquietações vividas no presente, portanto é 

fundamental que os alunos entendam que o passado não está em um plano isolado e sim 

enraizado em nossas vidas hoje, pois tudo o que foi e é vivenciado faz parte das 

mudanças que gradualmente foram acontecendo no mundo. É um desafio para o 

professor de história atribuir os elementos necessários para cumprir essa função e para 

isso não existe uma receita pronta, de acordo com Marcos Silva (2013), é necessário um 

compromisso por parte do professor em relação à responsabilidade de se ensinar a 

melhor história possível. 

Dessa forma, o uso de fontes e linguagens em sala de aula podem ser usados 

como grandes aliados ao processo de ensino e aprendizagem em História. Para tal 

constatação, delimitamos neste texto uma apresentação e reflexão acerca de nossa 
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experiência no projeto de pesquisa “Diferentes fontes e linguagens no processo de 

ensinar e aprender história: um estudo com jovens estudantes do nono ano do ensino 

fundamental”
11

, que foi desenvolvido de 2013 a 2015. Teve como objetivo geral 

analisar o potencial das diferentes fontes e das diferentes linguagens da cultura 

contemporânea como filmes, canções, quadrinhos, obras de ficção, poesias, internet, 

documentos, história oral, jornais dentre outras no processo de ensino e aprendizagem 

em história voltado para formação cidadã de jovens estudantes. De forma específica 

delimitamos: diagnosticar como os professores ensinam e como os jovens estudantes 

dos anos finais do ensino fundamental aprendem História no cotidiano da sala de aula; 

apresentar o perfil dos jovens estudantes, sujeitos da pesquisa; conhecer as fontes e 

linguagens preferidas dos estudantes e as mais utilizadas pelos professores; utilizar e 

verificar os resultados dos usos de diferentes fontes e linguagens da cultura 

contemporânea no cotidiano das aulas de História; registrar e analisar as vozes dos 

estudantes sobre os usos das diferentes fontes e linguagens e a relação com a formação 

cidadã.  

 Durante a realização do projeto nos atentamos a questões que subsidiavam 

nossos objetivos centrais: o que pensam os jovens estudantes do ensino fundamental 

sobre o ensino de História? Como se efetiva o processo de ensino e aprendizagem? 

Quais as fontes e linguagens mais interessam os jovens no processo do aprendizado em 

História? Como as aulas potencializadas com diferentes fontes e linguagens contribuem 

para formação cidadã dos estudantes? Buscamos no decorrer do desenvolvimento da 

investigação refletir sobre essas inquietações. O texto está organizado em três partes. Na 

primeira apresentamos o cenário da pesquisa e aspectos da perspectiva metodológica. 

Na segunda, algumas considerações sobre o ensino de História e uso de fontes e 

linguagens. E na terceira há uma apresentação e algumas reflexões acerca das 

intervenções didáticas produzidas pelos envolvidos do projeto e desenvolvidas com os 

estudantes do nono ano do ensino fundamental. Por fim, tecemos algumas 

considerações. 

                                                           
11

 Projeto financiado por FAPEMIG/CAPES/CNPq (Editais: MCTI/CNPq/MEC/CAPES n. 18/2012 e 

13/2012, Pesquisa na Educação Básica Acordo CAPES e FAPEMIG; FAPEMIG Universal/2013).  
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Um cenário e vários sujeitos: perspectiva metodológica 

 Com o intuito de compreender a prática de professores de História em sala de 

aula, procuramos acompanhar in loco a atuação dos mesmos e como seria o trabalho 

com fontes e linguagens nas aulas corriqueiras para posteriormente realizamos as 

intervenções didáticas. Para isso o cenário da investigação foi a Escola Pública Estadual 

Israel Pinheiro, localizada na Av. Geraldo Alves Tavares, n. 1338, Setor Universitário, 

Ituiutaba, MG. Em 2013, primeiro ano do projeto, a escola atendia a 1478 alunos 

distribuídos em 39 turmas, sendo 16 no turno matutino, 16 no vespertino e 7 noturno. 

Trabalhavam na escola 100 funcionários, entre eles 7 professores de História. O 

professor colaborador e bolsista do projeto Gilson Aparecido era professor de História à 

mais de uma década na rede pública, encontrou no projeto uma oportunidade de 

repensar sua prática, chamar a atenção dos alunos para a disciplina e a explorar o uso de 

fontes e linguagens na sala de aula. A opção pela escola pública foi pensada como 

oportunidade de levar recursos tecnológicos para se trabalhar diferentes linguagens, pois 

muitas escolas ainda não dispõem desses recursos. Os sujeitos participantes foram os 

estudantes do Ensino Fundamental, especificamente os anos finais. Durante as 

observações nos atentamos a interação aluno e professor, o desenvolvimento do ensino 

de história em sala de aula, a aplicação de teórico-metodológica dos conteúdos e os usos 

de diferentes fontes e linguagens, o incentivo à prática da investigação, o 

desenvolvimento do pensamento crítico e a orientação temporal dos alunos. 

Na busca de respostas às problemáticas supracitadas, nesta investigação, 

optamos por privilegiar a abordagem qualitativa de pesquisa educacional, por favorecer 

uma visão ampla do objeto estudado e envolvimento do pesquisador com a realidade 

social, política, econômica e cultural. Como nos ensina Pais (2001), “em ambiências 

qualitativas os critérios de seleção são critérios de compreensão, pertinência e não os de 

representatividade estatística” (p. 110). A abordagem qualitativa não se resume aos 

aspectos superficiais e limitados, permite considerar e respeitar a subjetividade dos 

sujeitos da pesquisa.  

A pesquisa se inspirou nos estudos do campo da didática da história, por 

acreditarmos que um dos lugares da pesquisa de campo didático-histórica é o cotidiano 
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das aulas de História. Conforme Cardoso (2008), a pesquisa didático-histórica não é o 

discurso de um antropólogo sobre um contexto familiar que ele precisa estranhar ou a 

crítica de um pedagogo à forma de organização das aulas do ponto de vista das ciências 

da educação. Ela é um discurso de um profissional da cultura histórica sobre essa 

mesma cultura, que tem um grande impacto, pois limita o seu diálogo com outras 

disciplinas em função da coerência entre elas e a cultura histórica. Uma pesquisa de 

campo didático-histórica jamais ignora ou mesmo relega a segundo plano os conteúdos 

tratados numa aula. O que ocorre na sala de aula é apenas parte de um todo mais amplo, 

que engloba as elaborações da História sem forma científica. É só parte da cultura 

histórica, chamada de história escolar, que mantém relações indissociáveis com outras 

expressões dessa cultura.  

 Durante três anos de projeto foi possível acompanhar as aulas do professor 

colaborador, bem como executar as intervenções que foram feitas através de sequências 

de ensino. A sequência de ensino é uma proposta de um segmento de aulas com 

diferentes abordagens e possui objetivos essenciais como discutir conceitos, situar o 

aluno no quadro histórico sociocultural do período estudado e apenas apresentar alguns 

elementos pertinentes ao tema.  

 

Diferentes fontes e linguagens no ensino de História 

 Os indivíduos em idade escolar, atualmente, pertencem a uma sociedade 

marcada por um fluxo de informações advindas de diversas fontes, sendo a internet e 

televisão as principais. Na medida em que as pessoas têm acesso a essas informações 

vão se tornando juízes e protagonistas diários de discursos de ódio, preconceito e 

intolerância ao que é considerado fora dos padrões morais tradicionalistas da sociedade. 

Os veículos de informações em massa podem trazer consigo divergências e 

inconsistências nos conteúdos repassados aos seus expectadores, portanto, reconhecer, 

analisar e duvidar do está sendo repassado é uma tarefa que poucos fazem. Portanto, 

compreender a sociedade em seus diversos aspectos é uma das funções da ciência 

histórica, logo levar essa reflexão para sala de aula é uma das tarefas do ensino de 

história e por consequência proporcionar uma formação cidadã. Segundo Guimarães 

(2012), a proposta de metodologia do ensino de História que valorize a 
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problematização, que busque a análise e a crítica da realidade concebe alunos e 

professores como sujeitos que produzem História e conhecimentos. Entende as pessoas 

como sujeitos históricos, que, no cotidiano, lutam e resistem-nos diversos espaços de 

vivência: em casa, no trabalho, na escola etc. Esta concepção de cidadania possui um 

caráter humano e construtivo, em condições concretas de existência. Esta proposta de 

ensino de História, segundo a autora, ao dar voz e lugar aos diferentes sujeitos 

históricos, desafia os modelos ideológicos modificadores, homogeneizadores, que 

levam ao obscurantismo e à auto-exclusão.  

Ao incorporar diferentes linguagens no processo de ensino de história, de acordo 

com Guimarães (2012), reconhecemos não só a estreita ligação entre os saberes 

escolares e a vida social, mas também a necessidade de (re) construirmos nosso conceito 

de ensino e aprendizagem. As metodologias de ensino, na atualidade, exigem 

permanente atualização, constante investigação e contínua incorporação de diferentes 

fontes em sala de aula. O professor como mediador do ensino e aprendizado histórico 

deve usar os mais variados recursos, desde que estimule os jovens a pensar, interpretar e 

despertar senso crítico, constituindo assim o aprendizado histórico. Nesta vertente os 

autores Silva Júnior e Sousa (2014), apontam que o potencial das fontes e linguagens 

em sala de aula aguça o interesse dos estudantes e, por consequência, amplia e 

aprofunda o conhecimento histórico, além de contribuir para a formação da consciência 

histórica. Os autores afirmam que o ensino de história é um campo de investigação que 

mantém uma relação ao mesmo tempo íntima e estranha com a produção do 

conhecimento da historiografia profissional. Os métodos em sala de aula permeiam a 

fronteira entre teoria e prática, e têm função significativa na relação de saberes e 

práticas do professor de história. 

De acordo com Circe Bittencourt (2004), o uso de documentos nas aulas de 

História pode ser importante, porém, a autora reforça que o objetivo do ensino de 

História não é formar pequenos historiadores, a intenção maior é desenvolver uma 

autonomia intelectual capaz de propiciar análises críticas da sociedade em uma 

perspectiva temporal. A autora defende a utilização dos documentos em sala de aula, 

porém não da mesma forma como era utilizada, mas é preciso buscar novas soluções 

para os problemas atuais, ampliando os horizontes do exercício didático em História. 
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Para que o documento se transforme em material didático significativo e facilitador da 

compreensão de acontecimentos vividos por diferentes sujeitos, em diferentes situações 

é importante haver sensibilidade ao sentido que lhe conferimos como registro do 

passado. Nessa condição, convêm aos alunos perceberem que tais registros e marcas do 

passado são os mais diversos e encontram-se por toda parte: em livros, revistas, 

quadros, músicas, filmes e fotografias.   

 

Intervenções didáticas: aplicação das sequências de ensino 

 Para estruturar aulas com sequência lógica e coerência podemos optar pela 

produção de uma sequência de ensino como sugestão para o segmento dos objetivos do 

conteúdo trabalhado. O trabalho com a sequência de ensino nos permite dar sentido às 

atividades pedagógicas do dia a dia no ensino de história, encaixar temas, conteúdos e 

atividades que pode ser desenvolvida envolvendo diferentes linguagens que contribuem 

para o processo de ensino aprendizagem de jovens e crianças. Lembrando que é 

importante a discussão de conceitos e levantar problematizações em sala de aula como 

desafio para alunos, instigando-os a usarem seus saberes em relação à temática 

trabalhada. A proposta é fazer com que os alunos compreendam o conteúdo e desperte 

seu potencial crítico para efetivar seu aprendizado histórico. Para Aguiar Júnior (2005), 

“ao planejar uma sequência de ensino devemos nos perguntar: que situação irei propor 

para engajar os estudantes no estudo desse tema? Muitas e diferentes estratégias podem 

ser usadas para isso”. Nesse caso usamos diferentes fontes e linguagens. Para melhor 

compreensão destacamos aqui apenas três sequências para uma breve reflexão, 

intituladas “Burguesia: transição e tradição (2013)”; “África sem estereótipos (2014)” e 

“Onde estava minha cidade na História do Brasil? (2015)”. 

A primeira sequência de ensino colocada acima, objetivou fazer com que os 

alunos situassem historicamente o surgimento da burguesia, caracterizar a visão de 

mundo burguês e estabelecer relação entre a mentalidade burguesa e o Renascimento, 

bem como identificar aspectos do pensamento burguês herdados pela nossa sociedade. 

Os conceitos construídos durante as aulas foram "processo histórico" e "burguesia". 

Destacamos que é importante que os conceitos sejam construídos pelos próprios alunos 

com a intervenção do professor que pode orientar a fala dos alunos para que tenham 
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melhor compreensão do sentido de cada conceito trabalhado. A linguagens escolhidas 

para essa sequência foram a canção “Burguesia”, de Cazuza, e o filme “Lutero”. 

Entendemos que dialogar um filme com o conteúdo aplicado seria um obstáculo para os 

jovens estudantes, já que eles teriam que assistir com criticidade considerando o teor de 

imparcialidade da história de Lutero apresentada no filme. A discussão foi orientada 

pela ficha de análise fílmica sugerida pelo autor Marcos Napolitano, que nos chama a 

atenção para a importância da desconstrução do filme para que os jovens estudantes 

entendam que o que veem não é apenas uma ilustração das palavras do professor. 

Percebemos que alguns alunos tiveram dificuldade para relacionar o filme com o 

conteúdo e se limitaram a narrar como foi a vida de Lutero apresentada no filme, já a 

maioria conseguiu trazer para a discussão as questões políticas apresentadas na 

produção cinematográfica, o poder da Igreja sob os aspectos econômicos e perceberam 

a presença da burguesia no enredo fílmico.  Para finalizar a atividade com o filme a 

proposta foi que os alunos se dividissem em grupos e cada um teria a como desafio 

produzir um vídeo a respeito de alguma temática trabalhada durante as aulas como 

Expansão Marítima, Burguesia, Reforma Protestante. No final os resultados foram bem 

animadores, todos os grupos produziram os vídeos encerrando com um trabalho em que 

eles conseguiram demonstrar entendimento do conteúdo e a importância do estudo do 

tema aplicado. A análise da canção do cantor e compositor Cazuza, "A Burguesia", 

lançada em 1989 chamou a atenção para que os alunos se situassem temporalmente. O 

ritmo da música chamou a atenção dos alunos, segundo alguns não era possível que, 

naquela época, a juventude curtia esse estilo de música já que não dava nem para 

dançar. Esse tipo de comentário remete ao professor contextualizar a situação daquela 

época e que as coisas vão mudando conforme o "processo histórico". Durante a 

aplicação de toda a sequência não perdemos de vista a ideia de se trabalhar os conceitos 

sempre que havia oportunidade. Foi seguido um roteiro orientador para que a turma 

compreendesse melhor a análise da canção que vai do conhecimento do compositor ao 

arranjo musical da canção.  

Ao abordar a temática da segunda intervenção, buscamos dialogar questões 

atuais relacionadas ao estereótipo do continente africano, propagado por mídias e 

preconceitos enraizados no cotidiano Ocidental. Para essa discussão recorremos a 
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princípios teóricos que possibilitam uma compreensão mais abrangente e reflexiva, pois 

o estudo epistemológico da história africana é necessário para compreensão de suas 

matrizes étnicos e culturais herdadas pelo povo brasileiro. Não estamos nos referindo a 

historiografia da África escrita por brancos ocidentais, mas sim pelos próprios africanos. 

Joseph Ki-Zerbo foi um dos autores escolhidos. Os objetivos dessa sequência foram 

romper com o ensino de história da África somente a partir da escravidão negra, além de 

conhecer e valorizar a história dos povos africanos e afrodescendentes de acordo com a 

Lei nº 10.639/03, para construção de saberes anti-preconceituosos, buscando 

desconstruir ideias, conceitos e comportamentos vinculados ao racismo rompendo com 

imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação contra negros. A partir 

dessa discussão reforçar o processo de afirmação de identidade, de historicidade com o 

objetivo de promover o reconhecimento e valorização da diversidade dos 

afrodescendentes. 

 Problematizamos imagens que retratavam a África fora do ambiente periférico, 

sem estereótipos com a realidade contemporânea do lugar, o que chamou a atenção dos 

alunos, pois a grande maioria não imaginava que lá poderia haver algo além de miséria 

e doenças. Essa atividade nos permitiu trabalhar o ponto de vista dos alunos em relação 

a desconstrução de estereótipos da África disseminados pela mídia. Foram mostradas 

cinco imagens e para cada uma os alunos criaram uma legenda dizendo de que lugar no 

mundo pertencia a fotografia. Os alunos foram assertivos na análise das imagens em 

apenas duas das cinco, a primeira que evidenciava a Copa do Mundo na África do Sul 

devido as bandeiras expostas na torcida do estádio e a segunda por se tratar de uma 

imagem que remetia ao ebola. Foram levantados os seguintes questionamentos: Quais 

estereótipos mais comuns usados para inferiorizar o continente africano? (que palavras 

definem à África?) Como a mídia explora os aspectos negativos desse continente? 

Como a marginalização dos negros africanos contribui para a difusão do racismo. 

Durante o desenvolvimento das atividades houve preocupação de se construir conceitos, 

para historicização os conteúdos para os alunos. As fontes para análise foram 

fundamentais para a compreensão da importância do tema para sala de aula, a reflexão 

feita sobre o documento da Lei 10.639/03 foi inovadora para os estudantes e motivo de 

muitos apontamentos feitos por eles. Os resultados foram satisfatórios, pois ao final da 
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sequência os estudantes compreenderam que a forma como a África é vista ainda nos 

dias de hoje contribui para a criminalização do negro e reforça o racismo nos meios 

sociais. Entenderam a importância de se discutir essas questões em sala de aula com o 

objetivo de tentar conscientizar colegas que cometem racismo que, quase sempre, vem 

disfarçado de "brincadeiras". As aulas foram desenvolvidas de forma dinâmica e mesmo 

apesar de ter sido desafiador foi uma experiência construtiva e incentivadora para se 

pensar na temática para a produção de aulas futuras. 

Na última sequência mencionada produzimos e desenvolvemos uma sequência 

didática cujo tema foi: “Onde estava minha cidade na História do Brasil?”. Essa 

proposta foi desenvolvida no segundo semestre de 2015 na escola, cenário da 

investigação e teve o intuito de estimular a criatividade dos estudantes e atribuir 

ressignificação aos conteúdos estudados a partir do uso de linguagens, que permite aos 

alunos construir conceitos de forma dinâmica sendo eles os protagonistas na construção 

do seu próprio saber histórico. O objetivo maior dessa sequência foi a abordagem 

histórica voltada para a história local que tenciona levar os alunos a reconhecer que são 

parte integrante e de grande importância para a construção social do lugar, além de 

valorizar a história de sua cidade e compreender que a história do Brasil é constituída 

por cada canto existente no mapa nacional e que a história não se resume apenas aos 

acontecimentos dos grandes centros. A ideia do tema é fazer com que os alunos 

pesquisem os períodos da história do Brasil pré-estabelecidos relacionando com a 

história de Ituiutaba-MG. A valorização do estudo da História local na sala de aula faz 

com que a narrativa deixe de ser fundamentada em temas distantes e passa a ter uma 

amplitude da micro para a macro história. Isso aproxima o aluno do conteúdo e da 

função que a história tem para a vida prática.  

Os conteúdos programáticos abordados foram os períodos da história do Brasil 

“Era Vargas (1930-1945)”, “Democracia Populista (1945-1964)”, “Ditadura Militar no 

Brasil (1964-1985)” e “Brasil Contemporâneo (1985-2008)”. Com o intuito de 

organizar a sequência didática, foi dado um tema para cada turma do 9º ano (A, B e C), 

sendo eles respectivamente “Política”, “Economia” e “Cultura e Sociedade”. Cada sala 

deveria pesquisar seu tema e relatar em forma de narrativa, de acordo com os períodos 

do conteúdo programático, relacionando com a história de Ituiutaba-MG. A turma do 9º 
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ano A ficou a cargo de buscar informações sobre o contexto do município nos períodos 

de 1930 a 2008. O 9º ano B ficou incumbido de pesquisar sobre como era a economia 

municipal durante os períodos dados e já o 9º ano C teve a importante tarefa de reunir 

registros e pesquisar sobre os aspectos culturais e o modo de vida da sociedade 

ituiutabana durante os anos 1930 a 2008.  

Prompomos aos alunos um trabalho investigativo a partir da análise de jornais 

locais de diferentes épocas, como linguagem, para realização da proposta da sequência 

didática e livros de apoio com a história de Ituiutaba-MG, encontrados na biblioteca 

municipal do município. O uso dos jornais como linguagem permitiu aos alunos 

exploração mais ampla do tema, pois ao transitar pela fonte são encontradas respostas à 

pesquisa e também ofertas de novos questionamentos, principalmente ao que se 

relaciona às questões locais que o jornal da própria cidade apresentava. A primeira etapa 

do desenvolvimento da sequência didática foi problematizar com os alunos sobre a 

história de sua cidade e a própria comunidade. O que estava acontecendo em Ituiutaba 

durante o governo de Getúlio Vargas? Como era o cenário econômico? Que tipo de 

política era possível identificar nesse período? Como as pessoas viviam em sociedade, o 

que faziam para se divertir? De que forma estavam conectadas ao mundo cultural? 

Essas questões sobre política, economia e sociedade e cultura foram levantadas para 

todos os períodos propostos entre 1930 a 2008. Mas, antes foi necessário contextualizar 

os períodos com os alunos em sala de aula, para isso contamos com o suporte do livro 

didático. Essa foi nossa segunda etapa. Um estudo dirigido com o livro didático sobre 

os períodos da história do Brasil e a cada período estudado era feita a pesquisa 

supracitada sobre Ituiutaba-MG. 

Inicialmente, os jornais que forneciam informações de interesse da pesquisa 

foram digitalizados, pois o lugar onde se encontravam era insuficiente para que os 

alunos os manuseassem in loco. Como atividade extra classe, os alunos se reuniam na 

biblioteca municipal da cidade para analisar os jornais e buscar complementos em livros 

direcionados a história da cidade. Nesse momento percebemos que a proximidade dos 

alunos com as fontes históricas permitia não só a busca pelo conhecimento específico, 

mas também a transitar por outros que caminhos que despertavam curiosidade e 

interesse sobre a história do município. Como, por exemplo, ao pesquisar sobre o 
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comércio na tentativa que analisar o cenário econômico alguns alunos encontraram uma 

nota onde dizia que “para frequentar o cinema da cidade era necessário, vestimenta 

adequada, para homens terno e para mulheres vestido longo social”. A partir desse 

recorte eles entenderam que isso fazia parte do modo de vida da sociedade naquela 

época, logo passaram o arquivo do jornal para os alunos que falariam sobre cultura e 

sociedade na década de 1950.   

A partir de informações do próprio jornal local desde a década de 1930 os alunos 

perceberam que a cidade funcionava de forma diferente. A economia até a década de 

1980 mais ou menos era quase que exclusivamente rural. A cidade já foi conhecida 

como a capital do arroz, devido à grande produção e exportação do produto. As 

questões políticas também foram bem observadas, alguns alunos relacionaram vários 

políticos atuais da cidade que tem parentesco com os de décadas atrás. Essa etapa da 

sequência foi a mais interessante, pois materializa o que chamamos de função da 

história para vida prática, ou seja, compreender o nosso entorno e perceber que somos 

cercados por heranças do passado que interferem diretamente em nosso dia a dia no 

meio em que vivemos. Através dessa experiência é possível dizer que o uso do jornal 

melhora a qualidade do ensino e das aulas de história, tornando o processo de ensino e 

aprendizagem mais dinâmico e interativo. Em nota de campo podemos fazer a leitura de 

parte da interação dos alunos com essa atividade. 

 

Encontro 11/11/2015 – Quatro alunos 9ºano C ficaram responsáveis por 

pesquisar sobre os aspectos da sociedade e cultura em Ituiutaba-MG durante 

o período 1989 a 1990. Ao analisar alguns jornais “Diário do Pontal” da 

década de 1990, encontraram informações sobre a programação de TV na 

cidade e reação deles foi curiosa já que não se falava em celular ou 

tecnologias afins e que o entretenimento da criançada era desenho animado 

nos canais de TV aberta. A partir dessa informação eles fizeram um 

levantamento do panorama de programas de entretenimento na televisão 

brasileira nesse período: os desenhos que mais fizeram sucesso naquele 

momento foram Thundercats, caverna do Dragão, Smurfs, He-Man, 

Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, Tartarugas Ninja, Os Simpsons, entre 

outros. Outros programas que também chamavam atenção eram: Os 

Trapalhões, Carga Pesada, Show da Xuxa, TV Colosso, Domingão do 

Fustão, Casseta e Planeta, Rá-Tim-Bum e Catelo Rá-Tim-Bum, alguns desses 

programas infantis marcaram os adultos de hoje. Algumas novelas levaram 

muitos brasileiros para o sofá e muitas vezes influenciavam na sua maneira 

de vestir, cortes de cabelos e etc, exemplos dessas novelas são: A próxima 

vítima, Mulheres de areia, Rei do gado, Rainha da sucata, entre outras. Ao 

associar esse período com a história de Ituiutaba-MG concluiu-se que alguns 
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desses programas não transmitidos pelos canais que eram disponíveis aqui 

como, por exemplo, Rá-Tim-Bum e Castelo Rá-Tim-Bum. Os alunos 

compreenderam que programas que influenciaram crianças dos grandes 

centros nem sempre fizeram o mesmo com crianças do interior. 

 

A terceira etapa da sequência consistiu em sistematizar as informações buscadas 

pelos alunos na pesquisa feita em jornais e livros de apoio. Essa sistematização foi feita 

em forma de narrativa. Os alunos produziram relatório que contextualizava o município 

de Ituiutaba-MG nos períodos estudados da história do Brasil. Nessa parte escrita do 

trabalho os estudantes colocaram a metodologia usada para desenvolver a pesquisa, os 

resultados encontrados e nas considerações finais eles colocaram como foi a experiência 

com a abordagem das aulas. A última e não menos importante etapa foi a exposição dos 

trabalhos, feita pelos três 9º anos no auditório da escola, com apresentação de Power 

Point em formato de seminário.  

 

Considerações finais 

Ao recorrer às várias fontes e linguagens, o desafio do professor é mobilizar o 

aluno para a exploração e análise documentos, fontes e linguagens, apreendendo outras 

histórias, não como simples complemento de informação, ou confirmação de uma 

“história única”. A história é produto de uma verdadeira construção, um conteúdo de 

saber transmitido e aprendido possui formas singulares. Compreendemos que para 

ensinar história é necessário, além do conhecimento histórico, saber orientar os alunos 

no tempo e contribuir de forma sistematizada para a formação do pensamento histórico, 

enquanto sujeito constitutivo da própria história, a partir das demandas apresentadas 

pela sociedade na qual estamos inseridos. Associar os elementos cotidianos com a 

história é importante para a construção de um futuro melhor, isso é conhecimento 

histórico contribuindo para uma vida mais engajada nas questões socioeconômicas e 

culturais desses jovens enquanto cidadãos. Dessa forma a realização da sequência na 

escola nos fez refletir que é possível um ensino de história de qualidade e utilidade para 

a vida dos alunos das escolas básicas. 

Acreditamos que os conteúdos históricos nas salas de aula devem ser resultados 

de problemas, debates, pesquisas e polêmicas. Nesta perspectiva, a finalidade do ensino 
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de história é formar cidadãos críticos e responsáveis, capazes de compreender a 

complexidade e tomar parte do debate democrático. Assim, as aulas de história não 

podem se caracterizar meramente exposições dialogadas, mas espaço de interação entre 

estudantes, professores, documentos, fontes variadas e, diferentes linguagens.  
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Resumo:  

O esporte na escola deve ir além das possibilidades midiáticas que são oferecidas  pelos 

meios de comunicação em massa ou pelos eventos esportivos financiados e apoiados 

pelas empresas que visam apenas o aspecto o retorno financeiro desse fenômeno 

mundial. Entender que a escola deve tentar abarcar o máximo de possibilidades e 

experiências que visem a ampliação dos conceitos e conhecimentos que devem ser 

construídos para a vida é uma forma de entender que todo conteúdo ali trabalhado 

precisa ir além do senso comum. Projetos e Programas que facilitem a parceria da 

formação inicial com a atuação de professores facilitam as perspectivas e as 

possibilidades de vislumbrar as diversas oportunidades de ampliar e melhorar a 

qualidade do ensino da educação básica. Este estudo tem como objetivo trazer um olhar  

a respeito do Esporte na escola, e da variedade de maneiras de se trabalhar com este 

fenômeno no ambiente educacional, a partir de relatos de vivências realizadas por meio 

do PIBID numa escola pública federal de Uberlândia. Acredita-se que ao dividir 

experiências como esta, é possível ir além dos muros da escola, evidenciando que a 

formação humana a ser trabalhada na escola é uma formação que deve visar 

efetivamente uma formação para a vida.  
 

Palavras-chave: modalidades esportivas; processo de ensino-aprendizagem 2; 

Educação Física escolar. 

 

Introdução 

 A partir da Constituição Federal de 1988, no artigo 217, criou-se a Lei 

8.672/93, no Decreto 981, e o esporte passou a ter definições e finalidades de desporto 

educacional, desporto participação e/ou desporto rendimento (PAES, 1996). Atualmente 

                                                           
12 Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) – subprojeto 

Educação Física/ UFU.  

13 Supervisora do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) – subprojeto 
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descrita na lei 9.981/2000, o esporte é assim interpretado (RODRIGUES e 

MONTAGNER, 2003, p. 55): 

 

Capítulo III - Da Natureza e das Finalidades do Desporto Art. 3º O desporto 

pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações: 
I - desporto educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas 

assistemáticas de educação, evitando-se a seletividade, a 

hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o 

desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício da 

cidadania e a prática do lazer; 
II - desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as 

modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a 

integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde 

e educação e na preservação do meio ambiente; 
III - desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais desta Lei e 

regras de prática desportiva, nacionais e internacionais, com a finalidade de 

obter resultados e integrar pessoas e comunidades do País e estas com as de 

outras nações. 
 

Apesar de tais finalidades, é importante destacar que a educação é ponto 

indispensável no desenvolvimento de qualquer indivíduo e em qualquer fase de sua vida 

e que independente do objetivo a ser atingido pelo esporte o aspecto educativo  perpassa 

todas as suas práticas, tornando fator fundamental para a formação dos indivíduos. 

 Assim, entendemos que Nista-Piccolo e Moreira (2012b) ao relatarem 

sobre a função da prática esportiva, delimitam bem a ideia do esporte como fator 

fundamental para a formação humana: 

 

A vivência esportiva favorece o aperfeiçoamento da humanidade, daí seu 

valor social. Para um praticante de esporte, ou um atleta de uma determinada 

modalidade esportiva, aperfeiçoar sua humanidade não basta que jogue 

melhor, que seja mais perfeito em seus gestos motores. É fundamental a 

incorporação da consciência ética. Ser mais humano não é apenas se 

aperfeiçoar técnica, tática e motoramente por meio de pressupostos 

científicos, se bem que isso não significa abandonar ou mesmo desprezar 

instâncias. [...] (NISTA-PICCOLO; MOREIRA, 2012b, p. 27). 
 

Ao longo dos anos, percebe-se que a Educação Física pretende educar pessoas a 

partir de um paradigma reducionista (saudáveis ou mais preparadas ou mais 

desenvolvidas nas suas capacidades físicas ou competitivas ou atletas olímpicas). Desta 

forma, entende-se que cada vez mais crianças são “formadas” para uma consecução de 

metas de treinamento preestabelecidas, do que para autonomia, descoberta e 
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compreensão de si mesmas.  Essa visão ignora a ideia do desenvolvimento do todo, 

ignorando a razão lógica de que o todo é maior dos que a soma das partes, ignorando 

que conhecer e entender o todo vai além de conhecer e entender somente as partes 

isoladas (SANTANA, 2005).  

Analisar o esporte de maneira fragmentada vai contra a concepção e finalidade 

desse conteúdo de ensino na formação humana. Segundo Ferreira (1975 apud PAES, 

1996) a educação é “um processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e 

moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor integração individual 

e social”. Portanto sendo utilizado como conteúdo de ensino, o esporte deveria ter como 

vertentes todas essas condições de desenvolvimento ao ser humano, sendo trabalhado o 

mais diversificado possível, a partir de uma visão mais pedagógica (PAES, 1996).  

Este estudo tem como objetivo trazer variadas oportunidades de utilização do 

Esporte no ambiente escolar, por meio de relatos de observações feitas em aulas de 

Educação Física de uma escola pública federal na cidade de Uberlândia, durante os 

meses de agosto e setembro incentivados pelo Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência. 

 

O esporte escolar: algumas limitações x amplas possibilidades 

 

O esporte é aquilo que fazemos dele. Na escola devemos tê-lo como um 

conteúdo de uma área de conhecimento e o seu ensino deve ser proposto de 

forma organizada e planejada.  Assim a Educação Física na escola deixa de 

ser uma atividade, tornando-se uma disciplina, e seu programa de ensino 

deverá definir com clareza seus objetivos, conteúdos programáticos e 

procedimentos metodológicos utilizados para o cumprimento dos programas 

propostos (PAES, 1996, p. 15). 

  

Diversos fatores contribuíram para o desenvolvimento do esporte na escola 

como técnica desportiva. Pode-se identificar nas décadas de 70 e 80 a influência 

esportivista no âmbito escolar. O que limitou o ensino do esporte a prática 

esportivizada, oferecido de maneira fragmentada, repetitiva e seletiva que não 

contribuía com o ensino, muito menos com a educação dos alunos (PAES, 1996). 
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Segundo Bracht (1992 apud VAGO, 1996), a Educação Física assume 

necessidades de outra instituição que não a escolar, no ensino do esporte, a de uma 

instituição mais poderosa: a instituição esportiva. E essa “submissão”, resulta sua falta 

de autonomia pedagógica, passa-se a ter o esporte na escola, mas não o esporte da 

escola. 

Pensando numa perspectiva mais pedagógica, o esporte não deve trabalhar 

excessivamente o físico desconsiderando outros aspectos em desenvolvimento no 

praticante (afetivo, cognitivo, social), pois se assim o fizer, pode-se correr o risco de 

desconsiderar o que o aluno é capaz de oferecer (GALLAHUE, 1987 apud PAES, 

1996), não respeitando inclusive o desenvolvimento saudável e natural do indivíduo.  

O respeito aos limites e características de desenvolvimento do indivíduo devem 

ser prioritárias no ensino do esporte escolar, o aluno não deve ser cobrado naquilo que 

não é capaz de executar, nem em atividades aquém de suas possibilidades. Portanto, 

atividades esportivas e suas especificidades contribuem sim para o desenvolvimento do 

ser, mas o imediatismo em suas cobranças e aplicações é que devem ser eliminados do 

seu ensino (TANI et al., 1988  apud PAES, 1996).  

 “[…] Portanto, um dos primeiros papéis do professor de Educação Física, 

atualmente, é identificar o que os seus alunos sabem sobre esporte, quais são as 

modalidades que já viram, quais os conceitos e os valores que norteiam esse 

conhecimento” (NISTA-PICCOLO; MOREIRA, 2012a).  

Vê-se que o erro ocorre não no fato de aprender ou não o conteúdo, mas na 

pedagogia utilizada para a aplicação do mesmo no contexto educacional (MOREIRA, 

1986; COSTA, 1987 apud PAES, 1996). 

O ensino do conteúdo de esportes nas aulas de Educação Física Escolar deve 

seguir os mesmos pressupostos que o de outros conteúdos ensinados nas demais 

disciplinas. Isso significa que os alunos só entenderão sua finalidade e importância, 

quando aprenderem a aplicar esse conhecimento na prática. Ou seja, professores devem 

enfatizar na vivência do conhecimento e na compreensão mais ampla desse 

conhecimento.  
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[...] focalizar a vivência marca imediatamente uma mudança importante: em 

vez de “dominar o conteúdo”, a pessoa pensa sobre o porquê de um conteúdo 

estar sendo ensinado e sobre como apresentar melhor a compreensão daquele 

conteúdo de uma forma acessível ao público. Quando os alunos percebem 

que terão de aplicar conhecimentos e demonstrar percepções em público, eles 

assumem uma postura mais ativa em relação ao material, procurando 

exercitar seus “músculos interpretativos” sempre que possível (GARDNER, 

2001, p. 194). 
  

Logo, o esporte escolar teria por finalidade democratizar e gerar cultura pelo 

movimento de expressão do indivíduo em ação como manifestação social e de exercício 

crítico da cidadania, evitando a exclusão e a competição exacerbada. Desta maneira 

além da vivencia de diferentes modalidades, o esporte deveria ser trabalhado na sua 

maneira mais ampla, proporcionado o conhecimento ao praticante de todos os aspectos 

que o envolvem e o influenciam. 

O esporte na escola deve ser muito mais dinâmico do que estático, ou seja, deve 

oferecer aos seus praticantes as várias possibilidades de utilização e vivência do esporte 

a partir daquilo que já é, mormente, conhecido e desenvolvido mundo a fora. A 

utilização de jogos pode contribuir para a abolição de conceitos preconceituosos e 

limitados das características necessárias para o desenvolvimento do mesmo nas aulas de 

Educação Física. Além disso, priorizar uma quantidade de habilidades necessárias para 

o desenvolvimento do conteúdo, também pode favorecer para a aceitação de mais 

participantes nessas aulas, afinal, não devemos nivelar tais habilidades apenas pelo alto 

nível, quando os objetivos das aulas vão muito além da simples execução de 

fundamentos e técnicas específicas (GALVÃO; RODRIGUES; MOTA; SILVA, 2005). 

Segundo Paes e Balbino (2009), “o fascínio pelo esporte é cada vez maior, e sua 

prática conquista novos adeptos a cada dia. Em todo o mundo, a cultura esportiva se 

difunde de tal forma que, de alguma maneira, faz parte da vida das pessoas”.  Com base 

nessa tendência é preciso analisar esse fenômeno não mais como uma prática exclusiva 

de atletas e talentos, mas como alternativa para todos os cidadãos.  

Bento ao falar sobre o esporte deixa bem clara as possibilidades de ampliação da 

visão e do trabalho desse fenômeno mundial: 

 

[...] um construto que se alicerça num entendimento plural e num conceito 

representativo, agregador, sintetizador e unificador de dimensões biológicas, 
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físicas, motoras, lúdicas, corporais, técnicas e táticas, culturais, mentais, 

espirituais, psicológicas, sociais e afetivas. O ato desportivo tem implícito 

tudo isso, sem o esgotar. Assim o ‘desporto’ encerra um sentido abrangente e 

maior, e não redutor e menor, como aquele que está contido na expressão 

‘educação física’ ou na do ‘movimento’ ou noutras quejandas e afins. 

(BENTO, 2006, p. 03) 
  

Ensinar o esporte não deve ser uma mera aplicação de técnicas e táticas das 

modalidades esportivas. É necessário ir além, priorizando, também, aspectos relativos a 

moral e princípios. Desta forma o profissional estará buscando o desenvolvimento da 

possibilidade educacional do esporte.  

Define-se o ensino da tática e técnica como algo essencial e indispensável ao 

esporte, desqualificando e excluindo aqueles que não seguem o padrão de movimento e 

resultados esperados. Com isso, deixa-se de lado grande parte do conteúdo que poderia 

ser explorado e desenvolvido com o esporte, desprezando as diversas qualidades e 

potencialidades daqueles que podem não ter oferecido o rendimento máximo, mas que 

foi o ótimo que eles poderiam ter feito. 

No ambiente escolar, pode-se identificar quatro problemas que são comumente 

encontrados nas aulas de Educação Física e que limitam o ensino do esporte de maneira 

mais pedagógica: a prática esportivizada, a prática repetitiva, a fragmentação de 

conteúdos e a especialização precoce (PAES  e BALBINO, 2009).  

Todas essas formas de trabalhar o esporte visam um objetivo em comum: trazer 

a institucionalização do esporte para dentro da escola. Mas, trabalhar o esporte assim é  

desconsiderar as individualidades e as possibilidades de cada aluno para dentro do 

ambiente educacional, em detrimento de uma visão capitalista e tradicional do esporte, 

visando rendimento, performance e aprimoramento técnico.  

O que se encontra atualmente é um modelo de ensino que despreza as dimensões 

sensíveis do ser humano, privilegiando a dimensão racional. Elege-se um modelo de 

atleta ideal a ser seguido, compartilha a preocupação mercadológica de revelação de 

talentos, tende a especialização esportiva precoce, seleciona crianças para o esporte com 

finalidades puramente competitivas, reproduz padrões de evento profissionais, idealiza a 

competição como referencial de avaliação (SANTANA, 2005).  
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No ensino do esporte, Nista-Piccolo (2004, p. 34) diz que “para cada exercício a 

ser aprendido, deve haver amplas oportunidades de criação, gerando curiosidade inicial 

e manutenção do interesse naquela proposta durante todo o tempo em que se está 

trabalhando com aquele tema”. E partir do momento em que o aluno compreende e vê 

sentido naquilo que faz, consegue aplicar esse conhecimento em outras situações.  

Desenvolver o esporte com aplicação de atividades lúdicas oportuniza ao 

praticante maior prazer em realizar o que está sendo proposto. A prática de atividades 

lúdicas estimula a automotivação dos alunos, o que resulta numa participação mais 

eficaz. 

Ao analisar a finalidade da Educação Física escolar percebe-se que as condutas 

ao aplicar o esporte como conteúdo de ensino vão contra o que se vê na realidade. 

Verifica-se então que o maior desafio do esporte escolar não é encontrar talentos 

esportivos, mas sim levar o esporte a todas as crianças (FREIRE, 2003 apud 

SANTANA, 2005).  

Para que seja possível o desenvolvimento de esporte mais complexo, com mais 

possibilidades e diversidades de ensino, é necessário aplicá-lo com uma visão aberta, 

agregativa, que trate da realidade, que reconheça as diferenças e que aproxime 

reconhecendo a unicidade (SANTANA, 2005). 

 

O esporte com diversas possibilidades: os relatos de nossas vivências numa escola 

pública 

A partir de vivências numa escola pública federal de Uberlândia, possibilidades 

pelo Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal 

de Uberlândia, no subprojeto de Educação Física, iniciamos diversas observações que 

favoreceram perceber o esporte com diversas possibilidades de contribuição no processo 

educacional e de desenvolvimento humano. O PIBID muito contribui para estas 

experiências pois oferece bolsas a alunos(as) de dos cursos de licenciatura para que 

possam participar efetivamente das várias práticas pedagógicas que são desenvolvidas 

nas escola, bem como construir uma visão de ensino mais ampla e possível de contribuir 

com a formação dos(as) alunos(as) para além dos muros da escola, a partir dos 

componentes curriculares que são trabalhados na Educação Básica.  
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Foram feitas observações, em turmas de alunos do Ensino Fundamental (6º ao 9º 

ano) durante os meses de agosto e setembro, e registradas informações referentes às 

possibilidades do Esporte na escola. Os aspectos analisados puderam ser organizados da 

seguinte maneira: 

→ Práticas Pedagógicas e Métodos de ensino 

O percurso metodológico que é usado na escola é a variedade de conteúdos 

relacionados ao Esporte Escolar. Os professores conhecem vários métodos alternativos 

que envolvem as crianças para o ambiente de esporte e a prática de exercício físico. 

Dentre a variedade de modalidades trabalhadas, pudemos acompanhar em 

aproximadamente um mês e 15 dias de aulas: badminton, voleibol, basquetebol, 

handebol, futebol society, futsal, tênis de mesa.  

A variedade de modalidades esportivas propicia uma visão mais abrangente do 

esporte, principalmente, por parte dos alunos que conseguem conceber que o esporte 

está além daquelas modalidades que são frequentemente vendidas pelos meios 

midiáticos. Além disso, ao ampliar as possibilidades de vivência em diferentes esportes, 

é possível favorecer uma diversidade maior de experiências conceituais/ factuais, 

atitudinais e procedimentais (COLL, 1998), o que contribui para um desenvolvimento 

mais integral dos indivíduos.  

As práticas pedagógicas e os métodos de ensino utilizados pelos professores, por 

serem variados e baseados no contexto em que os(as) alunos(as) estão e no diagnóstico 

dos(as) alunos de acordo com suas necessidades e possibilidades, não estão focados em 

técnicas e táticas esportivas, que muitas vezes visam a performance e o rendimento que 

está além do que os(as) alunos(as) podem oferecer. Não que os professores deixem de 

trabalhar esses aspectos do esporte, mas durante as aulas este não é o foco. São 

trabalhadas atividades que envolvem a ludicidade, a integração com conhecimentos 

desenvolvidos por outros componentes curriculares e as situações de valorização inter e 

intrapessoais.  

→ As competições na escola 

Como um processo avaliativo pedagógico para finalizar o Eixo de Esportes são 

realizados os jogos internos, denominados de JOGIN. Neste processo, os(as) alunos(as) 

são os(as) construtores(as) e os(as) participantes mais importantes do evento. São 
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eles(as) que fazem todas as votações e escolhas daquilo que irá acontecer ou não. Se 

haverão adaptações, modificações ou transformações, tudo é escolhido e discutido entre 

os(as) alunos(as). O evento é um dos mais importantes e reconhecidos, inclusive pelos 

demais professores de outros componentes curriculares, na escola e está na sua XXV 

edição.  

Como todas as discussões acontecem em torno daquilo que foi vivenciado e 

desenvolvido nas aulas, os alunos constroem e experienciam oportunidades que estão 

dentro de suas possibilidades. Além disso, é realizada uma forma de competição que 

não visa apenas o rendimento a a alta performance, pois são valorizadas outras maneiras 

de participação no evento: jogadores, capitães, técnicos, representantes e vice-

representantes de sala, equipe de comunicação, dentre outros.  

Com essa possibilidade de participação e realização de competição esportiva, é 

possível perceber de maneira muito mais clara como a cooperação precisa estar presente 

neste tipo de evento, e como o envolvimento de todos é fundamental para se alcançar os 

objetivos traçados.  

O JOGIN consiste um aprofundamento dos conteúdos trabalhados no Eixo de 

Esportes e como um processo avaliativo pedagógico que é proposto e executado pelo 

conjunto de professores de Educação Física da respectiva escola. Onde percebemos que 

o empenho dos alunos para com as aulas de Educação Física com o foco avaliativo final 

em uma competição que envolve aspectos inclusive disciplinares, de moral e ética 

(discute-se o Fair Play) faz com que os alunos estejam mais dispostos e interessados em 

esportes. 

→ Propostas que vão além do que é comumente visto 

Observamos que é possível trazer novas propostas para as aulas de Educação 

Física na escolar, que são mais do que temos o costume de ver nas atividades 

tradicionais e estamos falando de ir além de modalidades esportivas como futsal, 

handebol, vôlei e basquete. 

 Os(as) alunos(as) vivenciam possibilidades de aprofundamento de 

conteúdos conceituais/factuais (conhecem a história, a importância do esporte social e 

mundial,  os conceitos básicos de fundamentos e técnicas, as regras  oficiais), por meio 

de registros durante e após o desenvolvimento dos eixos.  Dos conteúdos atitudinais 
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(realizam constantemente vivências que valorizam as relações inter e intrapessoais), 

demonstrando seus conhecimentos a respeito do que é necessário para vivenciar da 

melhor maneira as situações sejam no jogo ou partida ou até mesmo fora dela, aplicando  

seus conceitos de ética e moral que sejam mais adequados e necessários em cada 

oportunidade experienciada. E dos conteúdos procedimentais (o saber fazer) que 

envolvem as práticas físicas daquilo que foi adquirido nos conceitos e atitudes, 

abrangendo o todo que pode ser discutido e desenvolvido quando falamos de 

ESPORTE.  

 

Considerações Finais 

Fazer um diagnóstico do perfil de aluno que se tem em mãos é apenas o primeiro 

passo para estabelecer decisões sobre os conteúdos a serem desenvolvidos, a pedagogia 

a ser aplicada e a forma de avaliar o processo. É fato que haverão padronizações nos 

conteúdos que serão aplicados, mas isso não significa que a forma como estes serão 

desenvolvidos deverão ser as mesmas. 

O esporte é considerado meio gerador de diversas oportunidades a quem o 

pratica, transcendendo das resoluções de técnica e táticas, objetivando a formação 

integral do Homem (BALBINO e PAES, 2005).   

A Educação Física escolar tem passado por momentos bastante significativos na 

sua história, que refletem na prática do professor em suas aulas. Mas a visão de alunos, 

é indispensável para que os objetivos de se desenvolverem os conteúdos de ensino nas 

aulas sejam efetivamente conquistados. Quando se trabalha dessa maneira, com certeza 

resultados mais produtivos são alcançados, pois os principais envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem caminham juntos para alcançarem a mesma finalidade: a 

melhoria da educação.  

Assim, finalizamos este estudo, com uma reflexão que para nós é uma 

representação do melhor caminho para se ensinar não só o Esporte, mas todos os temas 

a serem escolhidos para se trabalhar nas aulas de Educação Física:  

 

O saber do professor não é mais importante que os saberes dos alunos, e estes 

não são receptores passivos. Acreditamos que os alunos possam e devam 

participar ativamente do processo, mas a visão geral e a condução, sem 



 

1309 

 

dúvida, devem partir do professor. Que os alunos possam sugerir conteúdos, 

discutir sobre eles, solicitar outras informações, expressar seus desejos. E que 

o professor seja capaz de conduzir e relevar (e não apenas respeitar ou 

aceitar) suas participações, procurando refletir e organizar os ambientes e as 

situações, rumo ao processo ensino-aprendizagem cada vez mais desafiador, 

motivador e modificador, inicialmente do universo pessoal de cada aluno. 

Universo que se modifica na medida em que os alunos interiorizam os 

conceitos científicos propostos na prática educativa e possam, a partir deles, 

ampliar seus conceitos cotidianos, modificando (se aí for seu desejo) sua 

vida, e seu meio social (MOREIRA; NISTA-PICCOLO, 2009).   
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Resumo:  
O presente trabalho trata-se de resultados de um projeto de intervenção realizado como 

requisito da disciplina de Estágio supervisionado 2: docência nas séries iniciais do 

ensino fundamental – gestão escolar do curso de graduação em Pedagogia da 

Universidade Federal de Uberlândia. Nosso objetivo neste trabalho é repensar o papel 

da educação na saúde da sociedade trazendo informações referentes à área da saúde, em 

especial, a farmacêutica para o cotidiano escolar. Pretendemos com esse projeto 

promover noções sobre a profissão farmacêutica e trazer conhecimentos voltados ao 

medicamento no sentido de que os alunos possam contribuir com novos aprendizados 

dentro do seu ambiente familiar contribuindo para o uso racional do medicamento, 

diminuindo a automedicação. O projeto foi realizado com 3 turmas do 5º ano do Ensino 

Fundamental de uma Escola da Rede Municipal de Educação de Uberlândia – MG. 

Foram desenvolvidos 12 encontros semanais de uma aula com cada turma, totalizando 

um período de 3 meses para a finalização do projeto em que desenvolvemos os 

subtemas: conhecer a profissão farmacêutica, diferenciar e identificar os tipos de 

medicamentos existentes na farmácia, conhecer as formas farmacêuticas de 

apresentação dos medicamentos e sua via de administração, interpretar a prescrição 

médica, calcular a dosagem total a ser utilizada do medicamento segundo a prescrição 

médica e estudar a forma adequada de conservação do medicamento em casa. Dessa 

maneira, semanalmente foram desenvolvidas atividades de apresentação do conteúdo 

específico em associação com atividades pedagógicas envolvendo a participação dos 

alunos. Ao final do projeto, realizamos uma avaliação para verificar o que os estudantes 

acharam da temática e se a consideram importante para a educação. De um total de 79 

participantes, 74 disseram que o projeto é importante para a escola e que participar dele 

trouxe benefícios para sua família e novos aprendizados. 

Palavras-chave: projeto de intervenção; medicamento; farmacêutica. 
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INTRODUÇÃO 

A disciplina Estágio supervisionado 2: docência nas séries iniciais do ensino 

fundamental – gestão escolar do curso de graduação em Pedagogia da Universidade 

Federal de Uberlândia tem como requisito o cumprimento de uma carga horária de 120 

horas aula teóricas e 300 horas aula práticas de estágio no ensino fundamental I e traz 

em sua proposta a execução de um projeto de intervenção a ser desenvolvido pelo 

estagiário conjuntamente com o docente da turma pretendida.  

Segundo o Caderno de Graduação da UFU: Estágio nº 2 (UFU, 2013): 

 

Nessa perspectiva, o aluno/estagiário não deve ser apenas um mero 

observador e avaliador da prática do outro, mas participar, enquanto sujeito, 

da aula e dos conflitos percebidos no espaço escolar em que está estagiando. 

[...] o estágio supervisionado é muito mais que o cumprimento de exigências 

acadêmicas. Ele é uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal 

(UFU, 2013, p.57). 

 

Dessa forma, como estagiária do curso de Pedagogia e com formação acadêmica 

em Farmácia, optamos pela oportunidade do desenvolvimento de um projeto de 

intervenção na área farmacêutica que pudesse trazer reflexão das políticas públicas 

como forma de repensar o papel da educação na saúde da sociedade e aquisição por 

parte dos alunos de novos conhecimentos e aprendizados. Para isso, verificamos as 

diretrizes curriculares do ensino fundamental I e percebemos que no 5º ano, os 

estudantes devem aprender sobre o organismo humano, os principais sistemas, seus 

órgãos e possíveis doenças que acometem a saúde.  

Outra temática desenvolvida com os alunos do 5º ano relaciona-se ao uso de 

drogas. Esse assunto foi incluído no currículo devido à vulnerabilidade de crianças e 

adolescentes, frente aos riscos sociais que frequentemente acometem a sociedade. 

Discernir, sobre o certo e o errado compreendendo as consequências de tais condutas é 

papel da escola e pode favorecer a redução e/ou erradicação de mais envolvidos com 

drogas em nossa sociedade. Sendo assim, decidimos desenvolver o projeto de 

intervenção com a turma do 5º ano do ensino fundamental com a finalidade de 

contribuir para sua formação enquanto sujeito crítico da realidade social, cultural, 
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política e econômica. Neste sentido, a temática dos medicamentos mostrou-se de grande 

relevância na contribiução da formação das crianças e adolescentes, afinal, a escola é 

um local onde construímos conhecimentos importantes para todos os âmbitos da nossa 

vida. 

Durante a elaboração do projeto, encontramos o Projeto Educação e promoção 

da saúde no contexto escolar: o contributo da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária para o uso racional de medicamentos (BRASIL, 2007). Esse projeto 

compreende um material de uso pelo professor. Desconhecemos sobre sua 

aplicabilidade na área educativa. Mas consideramos que a área farmacêutica pode e 

deve adentrar o universo da educação básica através de projetos e parcerias dos 

departamentos responsáveis pela farmácia; tais como, vigilância sanitária, conselho 

regional de farmácia e instituições de ensino superior que ofertam o curso de graduação 

em Farmácia. Discordamos que a execução do projeto seja exercida somente por 

professores/as da licenciatura, uma vez que os conteúdos trabalhados são específicos do 

profissional farmacêutico. Portanto, a união do professor/a regente com o farmacêutico 

e/ou estudante do curso de graduação em Farmácia propiciaria um desenvolvimento 

adequado e efetivo do projeto. 

Destarte, trazer um projeto de intervenção na área farmacêutica para uma escola 

de ensino fundamental da rede municipal de Uberlândia é experienciar a importância de 

se formar uma sociedade mais preparada para enfrentar criticamente as informações 

veiculadas sobre medicamentos, promover parceria entre educação e profissionais 

farmacêuticos e ainda refletir sobre a construção de políticas públicas voltadas para a 

inclusão da área farmacêutica na escola de educação básica. Assim, a parceria com 

outros agentes, neste caso, uma farmacêutica, no papel da escola na discussão sobre a 

saúde em todos os seus aspectos tornou-se de grande relevância. 

Novas necessidades educacionais: O farmacêutico na escola como educador em 

saúde: Desde os anos 90 ocorrem grandes transformações sociais, educacionais, 

políticas, econômicas e esta sociedade cada vez mais complexa passou a exigir da 

educação, do papel da escola e de seus profissionais, conhecimentos cada vez mais 

amplos e que ultrapassem o cumprimento do currículo escolar que por décadas se 
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organizou por disciplinas. O contexto trouxe novas discussões sobre os rumos da 

educação, tendo como aspecto fundamental o desenvolvimento da nação.  

Machado (2007), diz que as circunstâncias provocaram novas preocupações e 

trouxe novas demandas educacionais: 

 

Nesse quadro também se acentuam as preocupações com o Índice de 

Desenvolvimento Humano, IDH, medido fundamentalmente pela saúde, 

educação e economia de um país ou região. Assim, foram produzidas 

reformas e mudanças educacionais buscando acompanhar e responder as 

exigências da atualidade (MACHADO, 2007, p.1). 

 

Neste sentido, compreende-se que o papel da educação no desenvolvimento 

humano é essencial e esta tarefa não é de domínio exclusivo da escola nem mesmo está 

restrito ao docente escolar. Esta função passou a ser exercida por vários agentes, por 

parcerias na escola, outros profissionais, vários meios, espaços e tempos. 

Portanto, trazer para a educação escolar conhecimentos específicos da área da 

saúde atende a parte dos objetivos proposto pela LDB 9394/96 que defende uma 

educação voltada para a formação integral do aluno, uma proposta de educação para a 

vida e para tal formação, faz-se necessário o desenvolvimento de outro paradigma de 

escola, outro currículo, outros e diversos agentes educacionais, e logo, outras formas de 

ensinar e aprender. 

A educação em parceria com estudo da área da saúde se apresenta como um 

processo político pedagógico que requer: 

 

[…] o desenvolvimento de um pensar crítico e reflexivo, permitindo desvelar 

a realidade e propor ações transformadoras que levem o indivíduo a sua 

autonomia e emancipação enquanto sujeito histórico e social capaz de propor 

e opinar nas decisões de saúde para o cuidar de si, de sua família e de sua 

coletividade (MACHADO; MONTEIRO; QUEIROZ; VIEIRA; BARROSO, 

2007). 

 

 Acreditamos que a atuação da farmacêutica na escola contribuiu muito para os 

estudantes e docentes das turmas, que foram participativos e atuantes na realização do 

projeto. O projeto trouxe conscientização para o cuidado e prevenção nas questões 

relacionadas à saúde, especialmente por abordar novos conhecimentos no cotidiano 

escolar promovendo criticidade quanto às informações que veiculam em nossa 
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sociedade sobre os medicamentos e esclarecendo sobre o uso racional do medicamento 

como forma de evitar a automedicação. 

 Nas palavras de Lorandi (2003): 

 

A ação educativa do farmacêutico é prevista tanto nas comunicações da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que tratam do farmacêutico e do uso 

racional de medicamentos, quanto no movimento pela reformulação 

curricular. A divulgação da campanha pelo uso racional de medicamentos é 

uma ação necessária para se conseguir que a população deixe de encarar os 

medicamentos como bens de consumo  (LORANDI, 2003). 

 

 Sendo assim, buscamos com esse projeto atender tais demandas sociais e contribuir para 

repensar o papel da educação na saúde da sociedade, desenvolvendo novos aprendizados aos 

estudantes tão necessários para seu desenvolvimento humano. 

 

METODOLOGIA  

O projeto Farmácia na escola: Conhecendo o medicamento – Repensar o papel 

da educação na saúde da sociedade foi desenvolvido durante o período da tarde com 3 

turmas do 5º ano do ensino fundamental de uma escola da rede municipal de educação 

de Uberlândia – MG. A farmacêutica e estagiária do curso de Pedagogia, em contato 

com a supervisora do 5º ano da escola, fez a proposta de execução do projeto e 

conjuntamente decidiram que seria bastante produtivo desenvolver o projeto com as 

turmas, visto que, as diretrizes curriculares de ciências trazem em sua ementa o 

organismo humano. Dessa forma, entraram em contato com as docentes das turmas para 

aprovação do projeto e planejamento do cronograma de execução do projeto.  

Após a aprovação do projeto por toda a equipe que estaria envolvida, a 

farmacêutica apresentou a proposta aos estudantes das 3 turmas do 5º ano. Em seguida, 

um recado foi enviado aos pais dos alunos, informando sobre a ocorrência do projeto e 

solicitando a participação de todos no envio de embalagens vazias de medicamentos que 

utilizam para atividades futuras a serem desenvolvidas com os alunos. 

O projeto foi desenvolvido em um total de 12 encontros semanais, sempre às 

sextas-feiras durante uma aula, onde os alunos eram encaminhados para a sala de vídeo 

ou permaneciam em sala de aula. 
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1º encontro: Apresentação da profissão farmacêutica; uso racional do 

medicamento e automedicação; 

2º encontro: Apresentação dos diferentes tipos de medicamentos existentes no 

mercado farmacêutico; 

3º encontro: Apreensão das diversas formas farmacêuticas e sua via de 

administração; 

4º encontro: Construção de cartazes informativos utilizando as embalagens 

vazias de medicamentos (atividade individual); 

5º encontro: Construção de cartazes dos assuntos apresentados (tipos de 

medicamentos e formas farmacêuticas existentes – atividade em grupo); 

6º encontro: Resolução de questões trabalhadas e de revisão do conteúdo 

(atividade individual); 

7º encontro: Pesquisa sobre conservação dos medicamentos em casa (atividade 

individual); 

8º encontro: Elaboração de cartaz (atividade individual) sobre a correta 

conservação dos medicamentos em casa utilizando o material produzido na semana 

anterior; 

9º encontro: Resolução de problemas envolvendo cálculos de dosagem e de 

quantidade seguindo modelos de prescrições médicas; 

10º encontro: Interpretação da prescrição médica e conhecimento das legislações 

que normatizam a prescrição médica; 

11º encontro: Avaliação do projeto pelos estudantes e professores das turmas 

com resolução de um questionário com questões abertas e fechadas; 

12º encontro: Confraternização com os estudantes e encerramento do projeto. 

 

 

 

RESULTADOS  

1º encontro: Nesse encontro indagamos aos estudantes sobre o que sabiam a 

respeito da profissão do farmacêutico, o que estudam para se tornar um profissional, 

onde atuam e o que fazem em seu trabalho? Alguns estudantes interagiram se referindo 
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a locais onde o farmacêutico trabalha. Após esta abordagem de seus conhecimentos 

prévios, apresentamos os diversos locais onde o farmacêutico pode atuar, o que aprende 

na universidade durante a sua formação acadêmica e o seu papel como profissional no 

mercado de trabalho. Nesse dia, os alunos trouxeram também para a conversa, a 

temática das drogas. Por este motivo, abordamos a diferença entre drogas lícitas e 

ilícitas, os riscos e consequências do uso das ilícitas e mesmo os perigos da lícitas, se 

houver o uso indiscriminado e ainda discorremos sobre o uso racional do medicamento 

e os riscos da automedicação.  

2º encontro: Nesse encontro trouxemos os tipos de medicamentos existentes no 

mercado farmacêutico. Os estudantes aprenderam a classificar os medicamentos em 

genéricos, similares e de referência. Conheceram nomenclaturas utilizadas pelo 

profissional farmacêutico, tais como: princípio ativo, fármaco, nome comercial, nome 

genérico e nome similar. 

3º encontro: Nesse dia, os estudantes conheceram as diversas formas 

farmacêuticas dos medicamentos e sua via de administração. Puderam observar na 

prática as formas farmacêuticas mais utilizadas.  

4º encontro: Nesse encontro cada aluno recebeu uma embalagem vazia de 

medicamento e a partir dessa deveria criar um mini cartaz com as seguintes 

informações: nome do princípio ativo, nome comercial, forma farmacêutica, quantidade, 

laboratório e apresentação do medicamento. Após a atividade, cada aluno fixou seu 

trabalho em um mural para divulgação na escola. 

5º encontro: Nesse dia, os estudantes foram divididos em grupo pela Professora 

e construíram cartazes. Cada grupo ficou responsável por um tema. Os temas foram: 

medicamento genérico, medicamento de referência, medicamento similar, formas 

farmacêuticas sólidas, formas farmacêuticas líquidas e formas farmacêuticas semi-

sólidas. Em seguida, os cartazes foram colocados no mural da escola. 

6º encontro: Nesse encontro os estudantes realizaram uma atividade de revisão 

respondendo questões abordadas nos encontros anteriores e trabalhamos novamente 

sobre a importância de não fazerem uso da automedicação.  

7º encontro: Nesse dia, foi feito um levantamento de como as famílias 

armazenam/conservam os medicamentos em casa e também demos início aos cálculos 
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matemáticos envolvendo situações de uso de medicamentos. Os problemas matemáticos 

foram resolvidos no final da aula. 

8º encontro: Nesse encontro, apresentamos o local adequado para conservação 

e/ou armazenamento do medicamento em casa, os riscos de armazenamento inadequado 

e em seguida confrontamos com os locais citados pelos alunos na pesquisa da semana 

anterior. Após isso, cada aluno construiu um cartaz colocando a forma como fazem e a 

forma como deve ser feito para adequada conservação dos medicamentos em casa. 

9º encontro: Resolução de cálculos matemáticos envolvendo o uso de 

prescrições médicas. No final da aula, os exercícios foram corrigidos. 

10º encontro: Relembramos sobre os profissionais da área da saúde que podem 

prescrever e fizemos apresentação de modelos de prescrições médicas. Trabalhamos a 

forma adequada e legislações que regem tais funções. 

11º encontro: Nesse dia os estudantes e as professoras regentes das turmas 

responderam um questionário com questões abertas e fechadas. O intuito dessa 

atividade foi avaliarmos o projeto desenvolvido na escola; 

As questões foram: 

a) O que você gostaria de ter aprendido no projeto que não foi trabalhado? 

Dos 79 alunos que responderam essa questão, 45 disseram que acham que 

aprenderam tudo. Os demais trouxeram outros assuntos, tais como: sexualidade, higiene 

pessoal, como são produzidos os medicamentos, como são feitos os comprimidos, 

doenças em geral e como são feitos os medicamentos para animais. 

b) O que mais gostou no projeto? 

Nessa questão obtivemos várias respostas. Tais como: de aprender sobre a 

prescrição médica, o local adequado para armazenar o medicamento em casa, como usar 

os medicamentos, conhecer as diversas formas farmacêuticas e via de administração dos 

medicamentos, como a professora ensinou, das atividades em grupo, dos cálculos 

matemáticos, das atividades individuais e de aprender a diferença dos medicamentos 

existentes. 

c) Como você avalia o projeto? Excelente, Bom, Regular ou Ruim? 

Dos 79 alunos que responderam a questão, 54 colocaram excelente, 18 

colocaram bom, 4 colocaram regular, 2 colocaram ruim e 1 não respondeu. 
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d) Você acha que esse projeto é importante para a escola? Sim ou Não? 

Porque? 

Dos 79 alunos que responderam, 74 disseram que sim, 4 disseram que não e um 

aluno não respondeu. Os que disseram que sim, justificaram que o projeto é importante, 

pois traz novos aprendizados, para o futuro deles como profissionais e para ensinarmos 

nossa família. 

12º encontro: Nesse dia fizemos o encerramento do projeto com festa em 

comemoração à participação efetiva de todos e à semana da criança. No encerramento 

fizemos agradecimentos a todos os alunos envolvidos e a equipe de professoras pela 

parceria na iniciativa. 

 

CONCLUSÃO 

O Projeto Farmácia na escola: conhecendo o medicamento – Repensar o papel 

da educação na saúde da sociedade trouxe inovação às atividades escolares. Os 

estudantes sentiram-se motivados para a aprendizagem de novos conhecimentos e 

despertaram novos olhares nas idealizadoras do projeto. Dessa maneira, reformularemos 

os assuntos trabalhados trazendo para o corpo do projeto outros conteúdos levantados 

pelos alunos durante a execução tornando nosso projeto mais completo. Entretanto, 

ficamos bastante satisfeitas com o resultado alcançado com os estudantes e pretendemos 

apresentar nossa experiência em eventos científicos e educativos com a finalidade de 

encontrar apoio e parceria para execução do projeto em outras instituições escolares de 

ensino de forma a contribuir para aumentar a autonomia das pessoas no seu próprio 

cuidado e também trazer novas indagações que possam contribuir no repensar do papel 

da educação na saúde da sociedade, revendo currículos e projetos educativos 

importantes para a educação escolar. 
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Resumo:  

Este texto apresenta resultados de uma dissertação desenvolvida no Programa de Pós 

Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia (PPGED/UFU). O 

objetivo geral da investigação consistiu em analisar a formação de professores 

propiciadas pelo Curso de Pedagogia EaD da Universidade Federal de Uberlândia 

Turma PARFOR (2011-2015), evidenciando o ensino de História. De forma específica, 

elegeu-se os seguintes objetivos: i – Apresentar o processo de implementação da EaD 

na UFU – Uberlândia/MG/Brasil; ii - Analisar o Curso de Pedagogia na modalidade 

EaD da Universidade Federal de Uberlândia, por meio do Projeto Pedagógico do Curso 

– PPC,  evidenciando o curso realizado pela turma PARFOR (2011 – 2015); iii – 

Refletir sobre as possíveis contribuições do Curso no processo de ensinar História nos 

anos iniciais do ensino fundamental. Para alcançar os objetivos propostos neste estudo, 

recorreu-se às revisões bibliográficas e análise de documentos e narrativas das egressas 

do Curso. Concluiu-se que apesar da qualidade do ensino do curso de Pedagogia Turma 

PARFOR, ainda existe uma fragilidade a ser superada: a dicotomia entre teoria e 

prática. As narrativas das professoras colaboradoras revelaram que as contribuições do 

Curso no processo de ensinar e aprender História, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, foram frágeis.  

 

Palavras-chave: Ensino a Distância. Formação de Professores. Ensino de História. 

 

Introdução 

Na limites deste texto nosso objetivo consistiu em apresentar e analisar o Curso 

de Pedagogia na modalidade EAD da Universidade Federal de Uberlândia, 

evidenciando o curso realizado pela turma PARFOR (2011-2015). Para subsidiar a 

pesquisa, reportamo-nos à análise do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia (PPC) 

a Distância, aprovado pelo Conselho Superior Universitário da Universidade Federal de 

mailto:geldaleao@gmail.com
mailto:silvajunior_af@yahoo.com.br
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Uberlândia (CONSUN) em 27/03/2009. Esse documento foi elaborado com o início dos 

trabalhos no ano de 2000, estendendo-se até o ano 2001, por uma comissão responsável 

pela avaliação e revisão curricular. Com o intuito de analisar o PPC, buscamos bases 

nos estudos de Veiga et. al (1997) e Gatti e Barreto(2009) como também por meio de 

diálogos com autores com Libâneo (2015), Nóvoa (2009), Tardif (2002), Freire (2002), 

dentre outros estudiosos da formação de professores. Priorizamos quatro categorias: 

Princípios e Fundamentos, Caracterização do Egresso, Objetivos do Curso, Estrutura 

Geral do Curso e do Currículo. 

 

O PPC do Curso de Pedagogia EaD da UFU: algumas considerações 

A Proposta Pedagógica do Curso (PPC) constitui-se como um documento que 

orienta os caminhos de formação dos sujeitos que pretendem fazer o curso superior. 

Concordamos com Cunha (2014) ao afirmar que o PPC permite a compreensão 

contextualizada da proposta do Curso. A construção coletiva refletida nesse documento 

representa um passo importante na implementação do trabalho pedagógico de uma 

instituição que planeja conduzir a formação dos alunos.  

No processo de elaboração do PPC é fundamental que haja diálogos, discussões, 

questionamentos e compartilhamento de saberes. Nos cursos de formação de 

professores é preciso considerar o Projeto Institucional, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Formação de Professores, estudos sobre formação de professores (inicial 

e continuada), avaliação, bem como as disciplinas curriculares que farão parte do curso. 

Enfim, são momentos em que se definem quem se quer chegar ao final do curso e se 

formar, ou seja, o perfil do egresso.  

O PPC apresenta duas características que envolvem a participação de todos: i) é 

um instrumento político por estar inserido em um espaço em que ocorrem discussões e 

decisões, envolvem debates, sugestões, opiniões, sejam a favor ou contrárias, 

considerando interesses políticos, econômicos e sociais no momento da elaboração de 

uma PPC; ii) é pedagógico, pois é um documento específico no campo do processo 

educacional, uma vez que aborda questões que se referem à prática do professor; do 

ensino e da aprendizagem, da participação e atuação da comunidade.  



 

1323 

 

O PPC do Curso de Licenciatura em Pedagogia a Distância está organizado em 

18 seções, contendo 70 páginas, e encontra-se disponível na página online da FACED. 

O documento, na parte introdutória, apresenta um breve histórico da EaD no Brasil, 

ressalta as contribuições da UAB, bem como a importância da LDB 9.394/96. Registra 

uma identificação básica na qual a denominação do Curso é Curso de Pedagogia a 

Distância, modalidade de Licenciatura, confere o título de Pedagogo, o regime 

acadêmico é semestral e a duração de oito semestres. 

A primeira categoria que trabalhamos refere-se aos Princípios e Fundamentos. 

Segundo Gatti e Barreto (2009. p. 104), devido ao pressuposto da EAD no âmbito de 

políticas indutoras, espera-se que essa modalidade contribua para diminuir a 

segmentação do ensino superior no país, aumentando assim, o acesso de estudantes 

residentes em regiões com menores oportunidades educacionais a esse nível de 

educação. Sua expansão ocorreu, de certa forma, na direção desejada e dentro de uma 

perspectiva inclusiva, uma vez que tem contribuído para o acesso à educação superior 

em nosso país em diferentes regiões, considerando as dimensões continentais da nação.  

A Lei n
o
 9394/96 estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), representando a mais importante referência para o início das ações no 

sentido de desenvolver experiências no campo da Educação a Distância (EaD) no Brasil 

(UFU, 2009, p.3). Dentro dessa perspectiva, a criação de um novo ambiente no qual se 

possa traçar caminhos para conhecimentos diversos e experiências educacionais 

propiciou a oportunidade de formação superior a um novo público nessa modalidade 

que tem sido mais acessível aos candidatos.  

É nesse entendimento que se assentam os princípios e fundamentos da PPC do 

Curso de Pedagogia a distância da UFU, em que se compreende a importância das TICs 

em todos os seguimentos de interesse humano e, nesse âmbito, também no processo 

educacional. De acordo com o PPC (2009), ao entendermos a extensão das TICs, 

estamos deixando de lado dois equívocos, que são: 

  

 [...] O primeiro, seria o de desconsiderar a própria inserção dos sujeitos no 

seu tempo e espaço e de como os processos educativos podem e devem 

ampliar as possibilidades de intervenção construtiva nestes mesmos tempos e 

espaços. O segundo equívoco seria o de não se apropriar de um recurso de 

alcance bastante amplo que permite não só acesso a informação e a educação 
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como também fomenta o repensar da própria forma como a educação tem se 

dado em tempos mais recente (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 

2009, p. 24) 

 

O texto traz considerações importantes no sentido de romper com paradigmas de 

significado de educação em nível superior que, até a bem pouco tempo, era entendida 

como possibilidade apenas na modalidade presencial.  Reconhece a importância do uso 

dessas TCIs, na formação dos professores na modalidade a distância e enfatiza a 

quantidade de recursos aos quais se tem acesso para tornar atrativas as aulas, as 

atividades como “[...] vídeos, CD-ROMs, e-mail, páginas da web, videoconferências 

[...]" (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2009, p. 24). 

Com essa mesma ênfase e preocupação, o PPC (UFU, 2009) traz a advertência 

de Calixto (2013, p. 64) que nos assegura: 

 

Estar fisicamente em determinada sala de aula, necessariamente, não implica 

na presença do aluno. Um aluno trabalhando em ambiente virtual pode não 

estar tão distante quanto poderiam expressar os quilômetros que separam o 

seu computador do seu professor. 

 

Compreendemos, assim, que o PPC/UFU (2009), apresenta dois fundamentos 

importantes: o entendimento de que o uso das TICs é uma realidade em diferentes 

ambientes e possíveis de serem utilizadas na formação dos sujeitos em nível de 

escolarização superior, e também a concepção de educação a distância, que nas palavras 

de Calixto (2013), implica em oferecer um curso atrativo, atividades que mobilizem os 

alunos no processo de ensino e aprendizagem. Ratificamos que a presença física em um 

determinado espaço escolar não significa que estamos “próximos” das pessoas e 

envolvidos na construção dos saberes.  

Há de ser uma preocupação a formação de professores para que possam conduzir 

os ensinamentos em sala de aula, a partir de seus saberes construídos na graduação, mas 

também que esse profissional compreenda a sua formação pedagógica como eixo 

fundamental na busca de outros saberes por meio da pesquisa e extensão, fazendo de 

sua formação uma constante frente às mudanças que ocorrem no meio educacional.  

A análise do PPC em epígrafe revela que o documento considera as orientações 

das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), para o Curso de Pedagogia, licenciatura, 
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instituídas pela Resolução do Conselho Nacional de Educação e Conselho Pleno, nº 

1/2006. Ressalta, no Art. 3º, que o discente do Curso de Pedagogia atuará com um 

conjunto de informações e habilidades composto por pluralidade de saberes teóricos e 

práticos, sendo que o trabalho do profissional da educação será consolidado no 

exercício da profissão, tendo como base os princípios da interdisciplinaridade e da 

contextualização. O princípio da interdisciplinaridade é aqui entendido especificamente 

como a prática docente que visa associar o ensino, a pesquisa e a extensão. A 

contextualização é entendida como o trabalho de atribuir sentidos e significados aos 

temas e assuntos da vida em sociedade. Além disso, reforça a importância da 

democratização, da pertinência e relevância social, bem como ética, sensibilidade 

afetiva e estética. 

Os princípios e fundamentos do PPC analisados aproximam-se dos ensinamentos 

de Nóvoa (2009) que defende um trabalho realizado em equipe como reforço de 

dimensões colaborativas e intervenções conjuntas no trabalho educacional. O autor 

destaca algumas disposições essenciais que devem ser conquistadas ao longo da 

formação do professor: habilidade pedagógica, o conhecimento e a cultura profissional, 

como premissas do compromisso social. Uma nova realidade traz novas exigências que 

os professores devem atender e, principalmente o desenvolvimento da comunicação e 

empatia como essencialidades.  

O PPC ressalta que a formação do professor deve possibilitar o conhecimento da 

disciplina, a importância de relacionar teoria e prática e trabalhar com a 

contextualização dos conteúdos. Enfim, o documento enfatiza a complexidade da 

docência: 

 

[...] O Curso de Pedagogia a Distância forma o profissional para trabalhar no 

ensino, no planejamento, na administração, na coordenação, na supervisão, 

na inspeção e na orientação educacional de sistemas, unidades e projetos 

educacionais e na produção e difusão do conhecimento, em diversas áreas da 

educação, rompendo-se com os modelos fragmentados de formação, 

centrados em habilitações profissionais. Buscar-se-á romper com modelos de 

formação que se definem a partir da dicotomia entre conteúdo e forma, entre 

saber didático e saber específico, entre bacharelado e licenciatura. 

(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2009, p. 25). 
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O documento, ao nos apresentar a complexidade da docência e do ser pedagogo, 

nos remete à intensidade em que se compõe o currículo do curso, pois percebemos a 

apresentação de uma formação polidocente, que se preocupa com os sujeitos nos 

espaços escolares. 

Outro destaque do documento refere-se à pesquisa: 

 

A pesquisa como princípio formativo e epistemológico eixo da organização 

do currículo e que demarca a discussão sobre as contribuições das várias 

modalidades de pesquisa na prática de um professor/pedagogo e de como é 

possível trabalhar ou fortalecer tais modalidades de investigação durante todo 

o período da graduação a partir da articulação entre ensino-pesquisa-

extensão. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2009, p. 26). 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a formação de professores da 

educação básica estabelecem como um dos princípios para o exercício profissional, “a 

pesquisa, como foco no processo de ensino e aprendizagem uma vez que ensinar requer, 

tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o 

processo de construção do conhecimento” (BRASIL, 2002). 

A prática da pesquisa na formação dos professores propicia a relação teoria e 

prática. Os estudantes percebem que a prática não se constitui apenas com a aplicação 

direta de dados da teoria, ou seja, a relação teoria-prática não é causal nem determinista, 

mas se constituem como processos complexos que se influenciam mutuamente. 

Continuamos a análise do PPC, evidenciando a caracterização dos egressos e 

objetivos do Curso. O Projeto de Criação do Curso caracteriza também o perfil desejado 

do egresso do Curso de Pedagogia a Distância da UFU, sendo o pedagogo recém-

licenciado capaz de possuir autonomia intelectual, ser capar de estabelecer relações 

solidárias, compreender as demandas e desafios colocados à educação escolar, investir 

no próprio desenvolvimento, etc. 

 A partir das características do egresso ressaltadas no PPC, podemos estabelecer 

um diálogo com Freire (2002). Segundo o autor formar é muito mais do que puramente 

treinar o educando no desempenho das destrezas. Ressalta que os educadores e 

educandos não podem escapar da rigorosidade ética. Enfatiza que a melhor maneira de 

lutar pela ética é testemunhá-la, é vivê-la em nossa prática. Ao discutir a ética universal, 
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Freire refere-se a ética como natureza humana. Entende essa natureza como constituição 

social e histórica e não como “um a priori”. Para Freire (2002), o professor precisa 

refletir sobre a prática. A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da 

relação Teoria/Prática. 

 Na caracterização do egresso registrada no PPC, uma das questões ressaltadas 

refere-se ao trabalho em equipe. As pesquisas de Gatti alertam para esse desafio. 

Vejamos o que nos diz, nesse contexto, Gatti (2013-2014, p. 37), 

 

[...] os estudantes a distância não são favorecidos com um convívio em 

cultura acadêmica, como o diálogo direto com colegas de sua área e de 

outras, com professores no dia a dia, com a participação em movimentos 

estudantis, debates, e com vivências diversas que a vida universitária oferece 

de modo mais intenso. Ou seja, ficam os futuros professores carentes de uma 

socialização cultural não desprezível.  

 

Nesse sentido, compreendemos que o PPC investigado deve explicitar o 

potencial das TICs em promover a socialização online. Entendemos que a presença não 

assegura a sociabilidade entre pessoas e nem relações interpessoais bem desenvolvidas. 

Em Macedo (2011, p.10), lemos que a comunicação online tem potencial de gerar 

aproximação entre os aprendentes por meio de "[...] interações síncronas, que podem 

facilitar a construção de relações entre os participantes, a motivação e o 

empenho/envolvimento dos aprendentes [...]." A mesma autora reitera (p.13): 

 

Em contexto de aprendizagem online, a comunicação multidireccional 

realiza-se entre todos os participantes na sala de aula virtual: professor e 

estudantes, estudantes e professor e estudantes e professor entre si, ou seja, 

estas ferramentas podem promover uma comunicação de tipo “um-para-um” 

(comunicação privada), de “um-para-muitos” e de “muitos-para-muitos” 

(discussão em grupo) que se revelam muito úteis para suportar a colaboração 

em ambientes virtuais de aprendizagem, incentivando a interacção entre os 

vários participantes, independentemente da sua localização geográfica e da 

dimensão temporal. 

 

  

 Ainda de acordo com Macedo (2011), muitos recursos são disponibilizados 

para essa comunicação e interação remetendo ao universo da socialização virtual de 

forma multidimensional por meio de textos escritos, vídeos, áudios e ficheiros, levando 

informações de maneira dinâmica por serem trocadas em tempo real. No mundo 
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educacional online são formadas redes de aprendizagem entre professores e alunos e de 

alunos entre alunos, estabelecendo relações interpessoais, graças às ferramentas 

tecnológicas que ainda permitem arquivamento das informações.  

Em relação aos objetivos do Curso, consideramos que estão em consonância 

com LDB Lei nº. 9.394/96, de acordo com seu Art. 43, que destaca como finalidade da 

educação superior o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, o incentivo ao 

trabalho de pesquisa e investigação científica, a promoção da divulgação de 

conhecimentos culturais, científicos e técnicos, o estímulo para o conhecimento dos 

problemas do mundo presentes, com foco nos nacionais e regionais (BRASIL, 1996).  

Os objetivos registrados no PPC sinalizam para uma formação de professores 

que desenvolvam as cinco disposições defendidas por Nóvoa (2009. p. 30-31): 

conhecimento; cultura profissional; tato pedagógico, trabalho em equipe e compromisso 

social. De forma sintética, apresentamos o que autor define em cada uma das 

disposições defendidas: 1) Conhecimento: O trabalho do professor consiste na 

construção de práticas docentes que conduzam os estudantes à aprendizagem; 2) A 

cultura profissional: Ser professor é compreender os sentidos da instituição escolar, 

integrar-se numa profissão, aprender com os colegas mais experientes. É na escola e no 

diálogo com os outros professores que se aprende a profissão. 3) O tato pedagógico: 

Capacidade de relação e de comunicação sem as quais não se cumpre o ato de educar. E 

também essa serenidade de quem é capaz de se dar ao respeito, conquistando os alunos 

para o trabalho escolar. Saber conduzir alguém para a outra margem, o conhecimento, 

não está ao alcance de todos. 4) O trabalho em equipe: [...] o exercício profissional, 

organiza-se cada vez mais em torno de “comunidades de prática”, no interior de cada 

escola, mas também no contexto de movimentos pedagógicos que nos ligam à 

dinâmicas que vão para além das fronteiras organizacionais. 5) O compromisso social: 

Defender princípios, valores, da inclusão social e das diferenças. Educar é conseguir 

que os estudantes ultrapassem as fronteiras.  

 Para que os objetivos sejam alcançados e assim as disposições propostas por 

Nóvoa (2009) sejam efetivadas, as disciplinas oferecidas pelo Curso, bem como sua 

organização curricular ao longo dos semestres são fundamentais.   
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Educação à Distância e o ensino de História nas vozes das professoras da Turma 

de Pedagogia PARFOR (2011-2015) EAD-UFU 

As possibilidades de as professoras terem uma formação em nível superior 

alcançou uma nova dimensão com o surgimento das propostas e consolidação das 

políticas públicas de formação docente na modalidade EaD. Tais propostas nos são 

apresentadas  nas narrativas das colaboradoras desta pesquisa. Destacamos a narrativa 

de Margarida: 

 

Minha opção pela Educação a Distância foi pela facilidade de não precisar 

sair de casa, a comodidade e também porque tive informações que a 

Educação a Distância é uma modalidade de ensino de credibilidade. 

(MARGARIDA, 2016). 

 

Nesse contexto, Neves (2002, p. 9) destaca que,  

 

A Educação a Distância não é um modismo: é parte de um amplo e contínuo 

processo de mudança, que inclui não só a democratização do acesso a níveis 

crescentes de escolaridade e atualização permanente como também a adoção 

de novos paradigmas educacionais, em cuja base estão os conceitos de 

totalidade, de aprendizagem como fenômeno pessoal e social, de formação de 

sujeitos autônomos, capazes de buscar, de criar, de aprender ao longo de toda 

a vida e de intervir no mundo em que vivem. 

  

Percebemos que as condições de oferta de cursos em modalidades EaD são 

resultantes de mudanças no cenário do cotidiano dos professores que necessitam 

conciliar trabalho com os estudos e estarem em permanente qualificação. A oferta dos 

cursos, nessa modalidade, por meio das universidades públicas, desmitificou o 

paradigma de que não era possível desenvolver o aprendizado qualitativo por meio da 

do ensino a distância. 

Para além da possibilidade de formação de professores na modalidade EaD, o 

estudo desta pesquisa se pautou no foco de ensinar História, enquanto disciplina do 

currículo dos anos iniciais do ensino fundamental.  

Estudar História nos anos iniciais do ensino fundamental, de acordo com Cooper 

(2006), inclui a dimensão do passado, estando ela também relacionada com a 

compreensão e reflexão sobre o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Os 

professores da educação básica poderão ensinar o componente curricular de História e 
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ajudar seus alunos a se apropriarem da aprendizagem histórica, isto é, do entendimento 

do desenvolvimento do processo histórico. Para a autora, os professores devem auxiliar 

seus alunos a se relacionarem dinamicamente com o passado, de acordo com uma 

aprendizagem significativa.  

Ainda dentro desse mesmo contexto, Copper (2006) afirma ser possível ensinar 

História para crianças da educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental de 

uma forma ativa, para que ocorra um engajamento discente para inquirir a História, 

contrapondo a “noção de uma História oficial única.” 

Concordamos com Guimarães (2012) ao afirmar que ao ensinar História deve-se 

valorizar a problematização, incluindo a crítica. Esse tipo de ensino faz com que 

estudantes e professores sejam aqueles produtores de conhecimentos em sala de aula 

"[...] pessoas que cotidianamente atuam, transformam, lutam e resistem nos diversos 

espaços de vivências: em casa, no trabalho, na escola." Reitera que ao ensinar essa 

disciplina nos anos iniciais, o professor deve buscar as características que ajudem o 

aluno a ser sujeito da construção de sua própria história.  

São grandes os desafios dos professores ao ensinarem História na educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental, pois cabe a eles contribuírem para que as 

crianças construam um olhar lúcido sobre o mundo e um sentido crítico no pensamento 

histórico, na temporalidade, na historicidade e na consciência histórica. Relacionem o 

passado, o presente e o futuro. Compreendam que não existe uma história única. Façam 

uma leitura de mundo. 

O estudo da História apresenta-nos importância social e traz no seu ensinar a 

responsabilidade de formação de cidadãos conscientes e críticos, que venham 

corroborar para melhoria da vivência em sociedade. Para construir estes saberes sociais, 

é preciso compreender e trazer raciocínio de entendimento dos acontecimentos 

históricos já vivenciados e suas consequências no cotidiano social atual.  

É notório que professores no desenvolver de seu trabalho docente traz consigo 

saberes construídos. Para Tardif (2012) os saberes docentes são temporais, ou seja, são 

adquiridos através do tempo. São plurais e heterogêneos, pois o professor possui uma 

multiplicidade de saberes e raramente tem uma teoria ou concepção única de sua 

prática. 
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Os saberes docentes são personalizados, pois são incorporados e subjetivados, 

sendo difícil dissociá-los das pessoas e de suas experiências. Para Tardif (2012) os 

saberes são personalizados, pois cada professor tem uma história de vida, carregada de 

emoções, poderes, personalidade, cultura(s), pensamentos e ações que revelam as 

marcas dos contextos nos quais se inserem. 

 Neste cenário, o tema saber lecionar História, foi argumento nos diálogos com 

as professoras egressas do curso de Pedagogia EAD-UFU (PARFOR 2011-2015). Nos 

diálogos procuramos  identificar, nas narrativas das professoras colaboradoras, as 

possíveis contribuições da disciplina “Metodologia do Ensino de História” nas práticas 

cotidianas. Questionamos nossas colaboradoras sobre como ensinavam História antes e 

após a graduação em Pedagogia na modalidade EaD: O que ensinavam? Qual objetivo? 

Quais as metodologias mais utilizadas? As narrativas revelaram sinais de que não havia 

muita clareza da importância do saber histórico escolar na formação das crianças. A 

professora Victória Régia (2016), afirmou recorrer sempre à internet para preparar as 

aulas de História. Todas as outras colaboradoras revelaram recorrer ao livro didático. 

Outras destacaram que buscam apoio nos suportes informativos disponibilizados pela 

escola. 

Algumas professoras registraram  lacunas em relação à disciplina “Metodologia 

do Ensino de História”: 

 

O curso de Pedagogia não dá base para o conteúdo de História, ministrar os 

conteúdos dos anos iniciais. O curso ensina como dar aula, postura de 

professor como fazer um planejamento, projetos [...] (VICTÓRIA RÉGIA, 

2016). 

 

Quanto a lecionar história na educação infantil, assim... posso dizer que o 

curso não ensinou História (conteúdo específico da História), mas ensinou-

nos métodos de ensino (ROUXINOL, 2016). 

 

As narrativas acima apresentam indícios de que a disciplina cumpriu parte de 

seus objetivos, pois enfatizou a importância do planejamento e de forma específica, o 

potencial de um projeto de ensino. Mas, outras questões básicas, tais como a 

compreensão do conhecimento histórico pelos alunos, o raciocínio histórico, o estudo de 

fontes históricas não foram mencionadas nas entrevistas. 
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Outras narrativas revelaram sinais do pouco impacto da disciplina “Metodologia 

do ensino de História”, haja vista que permanece com os métodos que já utilizava: 

 

Para ensinar História aos meus alunos eu utilizo dos materiais 

disponibilizados pela Secretaria do Estado de Educação, pesquisas na 

Internet. O material que nos vem da Secretaria é completo e de fácil 

compreensão, não há dificuldade, simples... (GAIVOTA, 2016). 

 

Temos informações superficiais e de métodos. Desta forma, a gente faz o 

curso, mas quando chega na sala de aula o que temos é muito diferente. Eu 

me sinto capaz de ensinar o conteúdo porque eu estudo, pesquiso 

(MARGARIDA, 2016) 

 

Por um lado, as narrativas revelam quanto os saberes experienciais marcam a 

prática das professoras. Todas as colaboradoras já exerciam a atividade docente, ou seja, 

já ensinavam História antes da formação no Curso de Pedagogia EaD. E o que elas 

estudaram na disciplina Metodologia do Ensino de História pouco impactou em suas 

práticas. 

 

Considerações finais 

O resultado do estudo exposto de forma sintetizada acerca de nossas reflexões  

teve como objetivo  apresentar e analisar a formação de professoras no Curso de 

Pedagogia EaD-UFU, Turma PARFOR (2011-2015), evidenciando a disciplina 

Metodologia do Ensino de História, para tanto  nos caminhos da investigação 

procurarmos na escrita  partir da informação geral para o ponto particular de nossa 

pesquisa. Priorizamos um olhar sobre o movimento histórico da EaD, identificamos a 

importância da LDBEN/1996 nesse processo. Localizamos a modalidade de ensino à 

distância na UFU e demonstramos a forma como o ensino de História é abordado no 

Curso.  

Nas análises do PPC e de documentos legais nos levaram a identificar o quanto é 

ampla e complexa a formação docente, assim como nos Cursos de Licenciatura em 

Pedagogia presenciais, visa a formação do profissional docente-pesquisador-gestor. 

Porém, consideramos que a carga horária total dos Cursos não permite a formação 

ampla e complexa almejada no PPC. Para ocorrer uma sólida formação teórica, prática e 

interdisciplinar, faz-se importante analisar e rever a carga horária total do Curso, bem 
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como a organização da matriz curricular, para que seja um espaço que crie condições 

para o desenvolvimento formativo crítico e criativo dos egressos. 

A organização do material auxilia na construção do movimento historiográfico 

que marcou a história do ensino de História. Enfatiza a relação do ensino de História 

com a formação de identidades. Por um lado, o Guia registra um estudo sobre a Lei 

10.639/03 e 11.645/08, sem aprofundar na questão, mas ao menos possibilita a 

problematização sobre a educação para as relações étnico-raciais. Por outro lado, 

destacamos a qualidade e a importância das leituras e atividades complementares 

registradas no material. 

Podemos perceber que no ambiente Moodle existem diferentes ferramentas de 

construção do conhecimento que podem acontecer em conjunto para a provocação do 

debate, ou seja, metodologia de ensino que conduz o aluno a expor suas ideias, defendê-

las e até se preciso concordar com a manifestação, com o ponto de vista do outro. Por 

meio do diálogo se constrói a criticidade do aluno e torna-se possível abrir a mente para 

se ter diferentes olhares sobre uma determinada conjuntura histórica social. Defendemos 

a necessidade de potencializar os usos desse ambiente no processo de ensinar e aprender 

História e ressaltamos a importância dos Fóruns e Chats. 

Para que ocorra o processo de aprendizagem, em concordância com o que está 

expresso por Guimarães e Guimarães (2011), os alunos em formação acadêmica 

necessitam de metodologias de ensino nas atividades do curso que conduzam aos 

saberes expostos pelas autoras. Retomamos a proposta registrada na seção anterior, que 

consiste em buscar   estabelecer um diálogo mais íntimo com a disciplina Estágio 

Curricular Supervisionado. Ao longo do Estágio, colocar em prática os projetos 

produzidos na disciplina Metodologia do Ensino de História.  
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Resumo  
Parte-se do pressuposto de que o ensino da matemática exige dos estudantes certa 

capacidade de abstração e para que o seu ensino, na educação infantil, seja eficiente, 

faz-se necessário que o professor leve em consideração a faixa etária de seus alunos, 

bem como os estudos acerca da capacidade cognitiva. Assim, considerando as 

potencialidades de atividades lúdicas para a efetivação da relação cognitiva 

sujeito/objeto, toma-se o jogo como uma alternativa metodológica que deve ser 

explorada nas relações de ensino-aprendizagem. Para tanto, considerando que os jogos 

são capazes de ampliar linguagens, estimular a capacidade de associação e de 

pensamentos lógicos; e mediante as constantes reclamações de docentes, relacionadas à 

dificuldades no ensino de operações matemáticas, desenvolveu-se a presente proposta 

investigativa, que gravitou em torno do desafio de elaborar e testar uma atividade lúdica 

associada ao ensino de matemática na educação infantil. Para tanto, utilizou-se do jogo 

denominado de “Jogo da AMSD - Adição, Multiplicação, Subtração e Divisão”, como 

alternativa metodológica voltada para o ensino das quatro operações matemáticas 

acima, para os alunos do quarto ano do ensino fundamental. Conclui-se que os jogos 

numéricos oferecem grande potencial para o ensino da matemática, permitindo às 

crianças utilizarem números e suas representações, ampliando a contagem e 

estabelecendo correspondências.  

 

Palavras-chave: jogo; educação infantil; ensino de matemática 

 

O ensino da matemática exige dos estudantes certa capacidade de abstração. 

Assim, para que o seu ensino na educação infantil seja eficiente, faz-se necessário que o 
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professor leve em consideração a faixa etária de seus alunos, bem como os estudos 

acerca da capacidade cognitiva, conforme bem salienta Piaget, citado por Pádua: 

 

A relação cognitiva sujeito/objeto é uma relação dialética porque se trata de 

processos de assimilação (por meio de esquemas de ação, conceitualizações 

ou teorizações, segundo os níveis) que procedem por aproximações 

sucessivas e através dos quais o objeto apresenta novos aspectos, 

características, propriedades, etc. que um sujeito também em modificação vai 

reconhecendo. Tal relação dialética é um produto da interação, através da 

ação, dos processos antagônicos (mas indissociáveis) de assimilação e 

acomodação (2009, p. 24). 

 

Nessa direção, uma atividade que mostra bastante potente para a efetivação da 

relação cognitiva sujeito/objeto é o jogo. Portanto, trata-se de uma alternativa 

metodológica que deve ser explorada nas relações de ensino-aprendizagem. É, pois, 

nessa concepção que o presente trabalho se situa, propondo contribuir com as reflexões 

e, proposta de uma prática de ensino, envolvendo a realização e utilização de atividades 

lúdicas, utilizando os jogos como potencializadores da aprendizagem matemática. 

Não é tarefa fácil encontrar um conceito que seja consenso para a definição do 

jogo, visto que a expressão tem sido, historicamente, utilizada por compreender jogo de 

diversos modos, como por exemplo: jogos de crianças, amarelinha, xadrez, futebol entre 

outros. Contudo, embora recebam a mesma denominação, cada jogo possui sua 

especificidade.  

Pesquisadores do Laboratoire de Recherche sur le Jeu et le Jouet, da Université 

de Paris-Nord, como Gilles Brougère (1987,1993) e Jacques Henriot (1983,1989), 

afirmam que o jogo pode ser visto de três diferentes noções e formas: a) como sendo 

resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social; b)  

como um sistema de regras; e, c) como um objeto. No  primeiro caso trata-se da noção 

de jogo além da língua particular de uma ciência, e sim o uso do cotidiano, assumindo, 

enquanto fato social, uma imagem, um sentido que cada sociedade lhe atribui. Já no 

segundo caso, tem-se que um sistema de regras permite identificar uma estrutura 

sequencial que determina sua modalidade, como por exemplo o xadrez. Por último, 

temos a concepção de jogo enquanto objeto, desta forma, o xadrez, por exemplo, é 

materializado no tabuleiro e peças que podem ser fabricados por diversos materiais. 
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Depreende-se de tais conceitos que a utilização dos jogos como caminho 

alternativo para o ensino oferece grande potencialidade para uma aprendizagem 

significativa e eficiente. Essa percepção se acentua ainda mais ao considerarmos que ao 

brincar, a criança traz à tona o mundo imaginário, e daí se tem a importância do papel 

do jogo na construção da representação mental e da realidade. 

Segundo Kishimoto (2008), a utilização do jogo na educação infantil se pauta 

em três relações específicas, quais sejam: recreação; uso do jogo para favorecer o ensino 

de conteúdos escolares; diagnóstico da personalidade infantil e recurso para ajustar o 

ensino às necessidades infantis. 

No entanto, essa compreensão não foi, historicamente, tranquila. Durante muitos 

anos, na Idade Média, o jogo foi considerado como atividade não séria, por ser 

associado aos jogos de azar da época, o que se altera ao longo do tempo. 

Neste contexto, a utilização do jogo nas atividades educacionais, vai surgindo 

lentamente para divulgar princípios de moral, ética e conteúdo de história, geografia 

entre outros. Assim, com o Renascimento (entre os séculos XIV e XVI), tem-se que a 

brincadeira passa a ser uma conduta livre que busca desenvolver a inteligência e 

facilitar o estudo. Nessa direção, ao se compreender a necessidade infantil, o jogo e sua 

utilização passam a ser uma forma adequada para ensinar os conteúdos escolares. 

Segundo Brougére (1993), a partir do século XIX surge a psicologia da criança 

que recebe grande influência da Biologia. Nasce daí a teoria de Groos
14

, que considera o 

jogo como sendo um pré exercício de instintos herdados. Desta forma, o jogo passa a 

ser considerado uma necessidade biológica, um instinto, e, psicologicamente, um ato 

voluntário. 

No Brasil, de acordo com  Sant’Ana e Nascimento (2011), as atividades lúdicas 

têm suas origens na miscigenação cultural de povos indígenas, portugueses e negros.  

 

Os jogos e brincadeiras que temos hoje são originários dessa miscigenação 

que ocorreu nesse período, mas é incerto afirmar de qual povo exatamente 

                                                           
14

 Teoria instrumentalista evolucionista do jogo, proposta pelo filósofo e psicólogo Karl Groos, 

socializada em 1898, com a publicação do livro The Play of Animals, onde o autor sugere que o jogo é 

uma preparação para a vida. Sua principal ideia é a de que o jogo é basicamente útil e, portanto, pode ser 

explicado pelo processo normal de evolução pela seleção natural. 
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seriam suas origens. O que devemos ressaltar é justamente que, o que temos é 

um material importante trazido como herança dos nossos antepassados e que 

devem ser preservados, valorizados e utilizados para o ensino dos nossos 

alunos, sempre estimulando o resgate histórico que merece cada um deles. 

(SANT’ANA e NASCIMENTO, 2011 p.23) 

 

Especificamente no que tange à educação a utilização do jogo como alternativa 

metodológica de ensino, no Brasil, começa a ganhar expressão a partir do ano de 1930, 

com a revolução que culminou com o fim da Primeira República. Nesse período, a elite 

brasileira, influenciada pelos estudos do filósofo e pedagogo norte americano John 

Dewey, bem como com as ideias de Durkheim, se adere aos princípios e propostas da 

Escola Nova, decorrendo, daí a instalação das primeiras escolas infantis. 

A Escola Nova foi um movimento de renovação do ensino disseminado pela 

Europa, América e Brasil. Por aqui, a preocupação para com uma educação de melhor 

qualidade ganha espaço com a abertura do sistema econômico no Brasil e a consequente 

necessidade de mão de obra especializada. Com a proposta adotada pela corrente da 

Nova Escola, observou-se que os estudantes do sexo masculino se interessavam por 

jogos relacionados a bolas e carrinhos, enquanto que as meninas imitavam suas rotinas 

familiares.  

Não obstante, a utilização de jogos na sala de aula, mais especificamente com 

relação ao ensino da Matemática, no período de expansão dos ideais escolanovistas, não 

passava de emprego do material concreto, substituindo o ensino verbalista vigente. A 

ação lúdica da criança ainda não era desenvolvida.  

Porém, já nos anos de 1930, o jogo tornava-se capaz de atender interesses e 

necessidades infantis que se contrapunha ao tradicional, sendo utilizado como recurso 

auxiliar no processo de ensino aprendizagem. No entanto, as características e 

potencialidades do jogo, como prazer ao ato lúdico, possibilidade de exploração, criação 

e respeito eram, ainda, desconhecidas. 

Embora já ocorresse a inserção dos jogos em práticas educativas, nas primeiras 

décadas do século XX, a utilização do lúdico para o ensino infantil ainda não havia 

alcançado sua real importância como ferramenta na aprendizagem das crianças. Ou seja, 

ainda não se implementava o jogo em toda a sua potencialidade, utilizando-o como 
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recurso que “(...) permite ao ego assimilar toda realidade, ou seja, integra-la para revivê-

la, domina-la ou compensa-la.”. (PULASKI, 1986, p. 98). 

Atualmente, é praticamente consenso entre os estudiosos e educadores infantis, 

as contribuições e possibilidades do jogo para o ensino de uma maneira geral e, da 

matemática de forma bastante específica. Essa percepção é fortemente ratificada no 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI (BRASIL,1991), que 

traz como orientação para os professores práticas educativas que incorporem a 

utilização de jogos, uma vez que jogo é um fenômeno cultural com múltiplas 

manifestações e significados. 

Especificamente no que tange ao ensino da matemática na educação infantil, os 

jogos propiciam trabalhos que despertam noções matemáticas, e que, portanto, podem 

ser usados como uma estratégia didática que busca, por meio de situações planejadas, 

propiciar a criança algum tipo de conhecimento. 

Piaget (1986), analisa a evolução dos jogos infantis, caracterizando-os em três 

categorias consideradas principais de jogos, dentre eles os jogos práticos, os simbólicos 

e os que têm regras. As brincadeiras práticas dão continuidade às atividades imitativas 

presentes no período sensório-motor, que é a relação entre a percepção de impulsos 

sensoriais e motores, como arremessar pedrinhas, pular corda, empilhar cubos, etc. 

Ademais, podem evoluir para os jogos simbólicos (por exemplo, construir um castelo de 

areia), ou para jogos construtivos ou ainda com regras, tais como pular amarelinha ou 

jogar bolinhas de gude.  

Ainda segundo Piaget (1986) os jogos construtivos, por exemplo, montar ou 

tecer, não são considerados como brinquedos verdadeiros, pois desenvolve atividades 

práticas exigidas na vida adulta, e acaba sendo considerada uma ponte entre brinquedo e 

o trabalho. Entretanto, os jogos dotados de normas são essencialmente sociais e 

conduzem a uma crescente adaptação.  

Por outro lado, despertando maior interesse em Piaget (1986), os jogos 

simbólicos são considerados imitativos e imaginativos, pois a criança pode expressar 

seus sentimentos, interesses e a imaginar uma vida fantasiosa e satisfatória, 

desenvolvendo a criatividade. A imitação e o jogo representam os extremos das duas 

funções que devem atuar juntas para se atingir o equilíbrio. Nesse sentido, o autor 
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considera que o simbolismo lúdico é um passo necessário para o desenvolvimento da 

inteligência, mas que esses jogos simbólicos desaparecem gradualmente, dando lugar ao 

devaneio ou aos jogos dotados de regras.  

Além disso, Piaget (1986) considera que os jogos devem respeitar os estágios de 

acordo com as idades das crianças, que quando bem trabalhados podem auxiliar no 

desenvolvimento e na construção da sua historicidade. Nessa direção, determina quatro 

períodos bastante característicos: a) o período sensório-motor, b) o período pré-

operacional; c) período de operações concretas; e, d) período das operações formais. 

O período sensório-motor, que abrange os dois primeiros anos de vida, é 

caracterizado pelo avanço na construção de conhecimentos e avanços intelectuais onde 

já há presença de manifestação de preferências por brinquedos, objetos, pessoas, etc. Já 

no período pré-operacional, que compreende o período entre os dois a sete anos, a 

criança não concebe uma situação no mundo sem que não faça parte, desse modo, ela 

confunde-se com objetos e pessoas atribuindo-lhes seus próprios pensamentos.  

No período de operações concretas, que se estende dos sete aos doze anos, 

também conhecido como fase do desenvolvimento, a criança alcança a capacidade de 

operar mentalmente visto que não possuía em função de operar por representações. Já o 

quarto período, das operações formais (doze anos à idade adulta) tem como 

característica principal a transformação dos esquemas cognitivos, operados 

concretamente em esquemas baseados na realidade imaginada. 

Ainda segundo Piaget (1986), os jogos infantis são uma construção para o 

conhecimento e o intelecto da criança. Independentemente do estágio em que se 

encontra a criança, sempre haverá aquisição de conhecimentos que, segundo o autor, 

acontece por meio da relação sujeito/objeto. Portanto, os jogos são capazes de ampliar 

suas linguagens, estimulando a capacidade de associação, pensamentos lógicos e 

aprimorando cada vez mais o seu domínio. 

Assim, mediante as constantes reclamações de docentes, relacionadas à 

dificuldades no ensino de operações matemáticas e, no intuito de contribuir com as 

reflexões e práticas de tais profissionais, justifica-se a realização da presente proposta 

investigativa. 
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Partimos, pois, do pressuposto de que os jogos numéricos oferecem grande 

potencial para o ensino da matemática, pois sua implementação como recurso didático 

pode permitir às crianças utilizarem números e suas representações, ampliando a 

contagem e estabelecendo correspondências. Neste sentido, a utilização de jogos com 

cartões, dados, tabuleiros, podem contribuir para que as crianças se familiarizem com 

pequenos números, contagens, comparação, adição, subtração, entre outros.  

Depreende-se daí a potencialidade de sua utilização como alternativa que 

contribua para estimular a inteligência lógico-matemática, principalmente de jogos que 

sejam voltados para este fim. 

Neste sentido, propomos a utilização do jogo denominado de “Jogo da AMSD - 

Adição, Multiplicação, Subtração e Divisão, como alternativa metodológica voltada 

para o ensino das quatro operações matemáticas acima, para os alunos do quarto ano do 

ensino fundamental.  

A opção pela seleção do referido conteúdo/série se justifica ao considerarmos 

que a Base Comum Curricular (BRASIL, 2017) preconiza como um dos objetos de 

conhecimento desta série as relações entre adição e subtração e entre multiplicação e 

divisão. No trabalho de tal conteúdo a Base Curricular sugere a busca por desenvolver 

as habilidades de reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora 

quando necessário, as relações inversas entre as operações de adição e de subtração e de 

multiplicação e de divisão, para aplicá-las na resolução de problemas. 

Assim, justificada a opção metodológica pela utilização do Jogo da AMSD 

como alternativa para o ensino das quatro operações matemáticas, passamos, a seguir, à 

preparação do jogo propriamente dito, destacando os materiais necessários para sua 

utilização, número de sujeitos envolvidos nas jogadas, bem como um detalhamento das 

regras do jogo a serem seguidas. 

Foram utilizados os seguintes materiais: papel cartão, cartolina, três dados, 

tampinhas de refrigerante, garrafa pet de 250 ml, E.V.A, cola quente, para a confecção 

do jogo, cujo objetivo final gravita em torno da necessidade de realizar operações 

matemáticas (adição, subtração, multiplicação ou divisão), com números sorteados para 

obter como resultado o número da casa em que almeja chegar.  



 

1342 

 

Em síntese e a título de exemplificação de como jogar, sorteia-se nos dados os 

números: 5, 1 e 4, e quer obter o resultado final 1 (que corresponde a primeira casa do 

tabuleiro) 5-4=1; 1x1 =1, logo este jogador irá avançar uma casa 

Para melhor compreensão, abaixo uma figura do jogo confeccionado: 

 

Figura 1 – Jogo da ASMD 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=W_ZkMGoGvRk 

 

Uma vez confeccionado o jogo, surge a necessidade de se estipular as regras e 

normas para sua utilização. Assim, para iniciar o jogo, sugere-se uma quantidade de até 

cinco jogadores por rodada. 

E, como regras do jogo, sugere-se o que o primeiro jogador irá sacudir a garrafa 

com os dados, sorteando assim três números. O jogador deverá realizar operações 

matemáticas (usando adição, subtração, multiplicação ou divisão) com os números 

sorteados a fim de obter como resultado final o número correspondente ao que está 

escrito na casa em que quer avançar no tabuleiro. É necessário que se utilize os três 

números sorteados, podendo usar mais de um tipo de operação matemática. Caso não 

consiga atingir o resultado, o jogador passa a vez para o próximo. Vence o jogador que 

chegar na última casa do tabuleiro primeiro. 
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À guisa de conclusão... 

As reflexões propiciadas pela análise bibliográfica aqui empreendida, nos 

aponta, de uma maneira geral, que os conteúdos de matemática a serem desenvolvidos 

na educação infantil, para serem melhor apreendidos, de forma mais significativa, 

devem ser estudados de forma a propiciar às crianças oportunidades de desenvolverem 

conceitos matemáticos de forma livre e leve. Também é praticamente consenso entre 

estudiosos e pesquisadores, que essa aprendizagem significativa, livre e leve pode ser 

melhor efetivada com o emprego de atividades lúdicas, brincadeiras e jogos que possam 

oferecer a oportunidade da criança em participar, criando assim seu próprio conceito e 

interpretação de mundo e valorizando suas potencialidades. 

A matemática está presente no dia a dia da criança desde sempre, seja na hora de 

contar seus brinquedos, mostrar sua idade com os dedos ou dividir seu lanche, cabendo 

assim ao professor desenvolver as habilidades da criança de forma que estas possam 

resolver problemas desenvolvendo sua argumentação.  

O jogo, nesse sentido, apresenta-se como potencial para que o professor conheça 

o pensamento do estudante, estimulando e instigando-o a desenvolver o seu raciocínio 

lógico-matemático. 
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RESUMO:  

O presente trabalho apresenta os primeiros resultados da pesquisa realizada no PIBIC 

(Projeto: 800005/2018-0, vigência: 2018-2019) “O professor da escola rural segundo a 

Revista da Campanha Nacional de Educação Rural”. A Revista da Campanha Nacional 

de Educação Rural (RCNER), publicada no período de 1954 a 1962 era uma publicação 

do Ministério da Educação e Cultura e tinha como propósito fundamentar as ações da 

Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) - deflagrada em 1952 com o objetivo 

de disseminar o ensino primário às populações rurais - e divulgar o trabalho realizado 

pelos seus agentes. Os objetivos dessa pesquisa foram: compreender a estrutura de 

organização e funcionamento da campanha, suas principais finalidades; analisar a 

representação dos professores rurais e retratar alguns dados sobre a RCNER. Para 

alcançar tais objetivos, foram analisados os primeiros dois volumes publicados da 

referida revista no período de 1954 a 1955; recorremos também a referenciais teóricos 

que abordam a campanha. Até o momento foi possível evidenciar que o professor rural 

era representado como leigo e culpado pela defasagem do ensino rural, pois além de 

ensinar o que não sabia, ensinava frente ao modelo das escolas urbanas, o que 

incentivava o êxodo rural e tornava o ensino desinteressante (já que não estava de 

acordo com a realidade dos alunos); sendo assim, era essencial o trabalho da campanha 

ao oferecer treinamento a esses professores.  

 

Palavras-chave: Campanha Nacional de Educação Rural; Revista da Campanha 

Nacional de Educação Rural; Professores Rurais. 

 

INTRODUÇÃO  

O interesse pelo desenvolvimento de estudos na linha de pesquisa em história da 

educação rural surgiu ao final do primeiro semestre da disciplina de História da 

Educação, do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia. Ao 

manifestar interesse na área, a professora que ministrava a disciplina (hoje minha 

orientadora), apresentou o tema de seu Grupo de Pesquisa em História do Ensino Rural 

mailto:esterfigueiracosta@gmail.com
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(GPHER) e indicou diversos textos e livros que tratavam do assunto. Com o desenrolar 

dos estudos, tivemos conhecimento da Revista da Campanha Nacional de Educação 

Rural (RNER), e a partir dela começamos a desenvolver nossa pesquisa. Ao iniciar o 

segundo ano de pedagogia, surgiu o edital da iniciação cientifica, no qual estamos 

participando e desenvolvendo nossa investigação. O objetivo de nossa análise é 

descobrir a partir da referida revista, qual era o papel atribuído à formação dos 

professores no período de vigência da Campanha Nacional de Educação Rural (CNER). 

A Campanha “criada em 1952, no segundo mandato de Getúlio Vargas, 

oficializada em 1956 no governo de Juscelino Kubitschek e extinta em 1963, [...] 

objetivou adequar o homem do campo ao plano de desenvolvimento econômico por 

meio da Educação de Base.” (BARREIRO, 2010, p. 14).  Essa educação de base era o 

mínimo de educação geral necessário para ajudar as crianças, adultos e jovens a 

compreenderem os problemas que os cercam; seus direitos e deveres (individuais e 

cívicos) e participarem do progresso econômico e social da comunidade a que 

pertenciam. (CONCEIÇÃO, 1954).  

A RCNER, publicada no período de 1954 a 1962, era um veículo para informar 

a sociedade sobre os trabalhos da campanha e para divulgar sua ideologia e intenções. 

Como explicita Barreiro, ela era um elemento divulgador de: 

 

Sua doutrina e sua técnica [da CNER], bem como tudo quanto se relaciona 

com o problema rural no Brasil, necessita de divulgação para que os líderes 

do nosso povo – educadores, sociólogos, políticos, sacerdotes, militares, 

agricultores, comerciantes, industriais e operários tomem conhecimento do 

que se está pensando e fazendo com devotamento e idealismo. 

(MACHADO,1954 apud BARREIRO, 2010, p. 39). 

 

Assim sendo, este artigo apresenta os primeiros resultados dessa pesquisa 

realizada no PIBIC (Projeto: 800005/2018-0, vigência: 2018-2019) “O professor da 

escola rural segundo a Revista da Campanha Nacional de Educação Rural”. Partindo 

dessa questão os objetivos desse trabalho são: compreender a estrutura de organização e 

funcionamento da campanha e suas principais finalidades; analisar as primeiras 

impressões sobre a representação dos professores rurais e retratar alguns dados sobre a 

Revista, adquiridos durante a sua análise. 
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Para cumprir esses objetivos a fonte de pesquisa empregada foi a Revista da 

Campanha Nacional de Educação Rural, editada pelo Ministério da Educação e Cultura, 

em seus dois primeiros volumes, que abrangem o período de 1954 a 1955. Recorremos 

também a referenciais teóricos que abordam a campanha. 

Para a análise desses referenciais teóricos foram levados em consideração os 

pressupostos teórico-metodológicos que norteiam a pesquisa em História, em História 

da Educação e, principalmente, foram observadas as advertências feitas por Tânia de 

Luca (2008) sobre o emprego dos periódicos como fonte. Nesse sentido, os trechos da 

revista foram selecionados de acordo com o objetivo proposto, e lidos de forma crítica.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Segundo a pesquisa realizada por Silva, em Minas Gerais “[...] de 840 

dissertações e teses defendidas, apenas 21 tratam da educação rural (formal e informal) 

e destas, apenas 7 tratam da educação formal no meio rural” (SILVA, 2010, p. 27). A 

relativa ausência de pesquisas sobre essa temática pode ser, inclusive, constatada no rol 

de comunicações aprovadas para o VII Congresso Brasileiro de História da Educação 

(sediado na Universidade Federal do Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, no período de 

20 a 23 de maio de 2013); onde o rural apareceu no título de apenas nove trabalhos 

aprovados, distribuídos em dois dos dez eixos temáticos propostos para o evento 

(TRABALHOS, 2013). Não obstante, até o final dos anos 1950 e princípio de 1960 

eram nas instituições de ensino rural que muitos habitantes do meio rural se 

alfabetizavam, posto que 60% dos brasileiros trabalhavam e residiam ali. Segundo 

dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), atualmente 

18% da população brasileira em idade escolar ainda frequentam as escolas rurais 

(SILVA; MORAIS; BOF, 2006, p. 71).  

Partindo dessa constatação e com vistas a superá-la, o presente artigo objetiva 

socializar os primeiros resultados da pesquisa, considerando serem estes importantes 

para refletir sobre as questões que envolvem a educação rural. Se considerarmos que no 

início do século XXI, 18% dos alunos brasileiros ainda frequentam o ensino 

fundamental nos estabelecimentos rurais de ensino e que, no entanto, o número médio 

de escolarização desta população é de apenas 3,4 anos, enquanto nas áreas urbanas os 
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alunos permanecem nas escolas durante aproximadamente 7 anos (SILVA, 2010); se 

considerarmos ainda que, de acordo com os dados extraídos do Documento Final 

produzido pela Conferência Nacional de Educação (Conae), realizada em 2010, “[…] as 

taxas de analfabetismo da área rural são, em média, quase três vezes maiores que as da 

área urbana.” (FERNANDES, 2010), constatamos que a pesquisa sobre a história do 

ensino rural é muito relevante. Além desses dados, não teremos muitas dúvidas sobre a 

necessidade de pesquisar o meio rural e suas escolas se atentarmos para o fato de que:  

 

De modo geral, o universo da educação no meio rural ainda é bastante 

marcado pela presença das escolas isoladas multisseriadas que possuem um 

(a) único (a) professor (a) para duas, três e até quatro séries diferentes. Em 

2002, 62% das escolas primárias brasileiras e 74% das classes de 1ª a 4ª 

séries estavam localizadas em áreas rurais e 95% das escolas com apenas 

uma sala de aula (aproximadamente 60 mil) encontravam-se no meio rural. 

(SILVA; MORAIS; BOF, 2006, p. 71). 

 

Por fim, de acordo com os números apresentados no item anterior, destacamos a 

relativa ausência de estudos e pesquisas acadêmicas sobre a história da escolarização 

rural como mais um dado da realidade que enseja o desenvolvimento de pesquisas sobre 

tal temática. 

Assim, ao elegermos a história do ensino rural como tema desta investigação e, 

mais especificamente, ao tomarmos como objeto o papel atribuído ao professor (a) rural 

pela CNER e divulgado pela RCNER acreditamos ser possível ampliar os 

conhecimentos acerca da história da educação rural, em particular sobre os professores 

que atuaram nestas escolas. Com isso poderemos contribuir para a compreensão de 

alguns dos problemas que perpassam a educação rural no Estado de Minas Gerais e 

indicar possíveis caminhos para solucioná-los. Um desses problemas consiste, por 

exemplo, na insuficiente formação dos professores que atuam no ensino rural em Minas 

Gerais no tempo presente, uma vez que 81% de seus docentes possuem formação 

apenas em nível médio, “indicando a existência de 16.151 professores com habilitação 

mínima para o desempenho de suas atividades.” (SILVA, 2010, p. 63). Além desses 

aspectos, outro problema existente nas escolas rurais instaladas em Minas Gerais reside 

na precariedade verificada em sua infraestrutura. De acordo com Silva(2010, p. 59), 
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[...] a existência de bibliotecas nas escolas que oferecem o ensino 

fundamental no Estado indica que, enquanto nos estabelecimentos do meio 

urbano elas existem em 82,51% das escolas, no meio rural estão m apenas 

10,61% desses estabelecimentos. [...] 22,97% não possuíam energia elétrica, 

apenas 4,54% dispunham de computador e menos de 1% delas ofereciam 

laboratórios de ciências e de informática e tinham acesso à Internet. 

 

As altas taxas de analfabetos apresentadas em nosso Estado que, segundo a 

pesquisa realizada por Silva (2010), correspondem a 25,3% entre a população rural na 

faixa de idade de 15 anos ou mais (a taxa verificada na mesma faixa etária da população 

urbana perfaz um total de 9,1%), também denotam o nível de carência da educação na 

área rural 

A divulgação desses números engendra a preocupação em compreender o 

funcionamento do ensino rural, sua trajetória, os seus obstáculos, as suas contribuições, 

enfim o papel que representou e que ainda representa no que diz respeito à história da 

educação brasileira. Pensamos que esta compreensão possa somar-se aos outros 

trabalhos já produzidos na área e possibilitar a busca de possíveis caminhos que visem 

minorar a defasagem existente entre os números e, sobretudo, entre as condições de 

funcionamento da escola rural no Brasil e, notadamente, no estado de Minas Gerais.   

Ao aproximar-se o final da primeira metade do século XX a “rede doméstica”
15

 

de escolarização começou gradativamente a ser substituída pela escola formal. Em 

muitas fazendas foram implantadas escolas públicas rurais de ensino primário e para 

estas foram levadas as crianças. A instalação de escolas no campo resultou em uma 

realidade na qual paulatinamente a escola rural passou a representar um elevado 

quantitativo nas estatísticas referentes às instituições de ensino fundamental no Brasil. 

Realidade que no final da primeira década de 2000 ainda não havia se alterado por 

completo, pois, segundo dados do Ministério da Educação, “Quase metade das mais de 

200 mil escolas públicas brasileiras ficam em áreas rurais.” (ANDRADE; 

ALCÂNTARA, 2007).  

                                                           
15

Na transição do século XIX para o XX “[...] temos indícios de que a rede de escolarização doméstica, 

ou seja, de ensino e aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo, mas sobretudo daquela primeira, 

atendia a um número de pessoas bem superior ao da rede pública estatal.” (FARIA FILHO, 2000, p. 144). 
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A despeito dessa preeminência quantitativa, as escolas existentes no meio rural 

não gozaram de prestígio na época em que o campo abrigava a maior parte da 

população. Da mesma forma, a sua história ainda não conquistou as temáticas das 

pesquisas desenvolvidas na academia, conforme dados apontados anteriormente. Nesse 

sentido, o nosso interesse em conhecer a história do ensino rural decorre da constatação 

da contradição verificada entre a importância desempenhada pela educação processada 

no meio rural quando a maioria da população habitava o campo e muitos ali se 

escolarizavam; e a carência de pesquisas sobre esta modalidade de educação em nosso 

município, ou seja, a contradição verificada entre a preeminência da escola e do ensino 

rural como objeto social e a sua marginalização como objeto de estudo. 

Ademais, segundo Costa (2015), o modelo de educação urbana servia de base 

para todas as outras escolas “rurais”. O autor ainda afirma que essas escolas estavam a 

serviço das oligarquias rural e agrário-industriais. Mudanças no campo político 

econômico e social fizeram com que a sociedade reivindicasse o Estado como provedor 

da educação, uma vez que tanto elite, como burguesia e classes populares conclamavam 

por escolas. 

Em 1920 emergem movimentos de reivindicação com o propósito de mudar a 

base agrícola de sustentação do país para a econômica industrial. Esse desejo de 

mudança solicitava ações na educação, para que também o campo educacional 

atendesse aos objetivos de favorecer o capitalismo. Ainda em 1920 registra-se uma 

intensificação no êxodo rural, o qual ocasionou o inchaço nas cidades e acarretou 

problemas sociais e políticos. Nessa perspectiva houve um maior interesse em 

desenvolver as escolas rurais, pois se tinha por objetivo conter a população rural e evitar 

o inchaço das cidades. (COSTA, 2015, não paginado).  

Nesse contexto começam a surgir discursos em defesa de adaptação da escola 

rural para atender às necessidades daquele meio, de modo a fornecer aos alunos 

conhecimentos que lhes servissem para o trabalho na agropecuária e, sobretudo, que 

lhes insuflassem o entusiasmo para permanecerem no campo, o denominado ruralismo 

pedagógico. (LIMA, 2009, p. 155). 

Ainda como desdobramento desse ruralismo pedagógico, em 1933 surgiu a 

Campanha Rural de Alfabetização. Em 1937 fundou-se a Sociedade Brasileira de 
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Educação Rural que objetivava propagar a educação rural, que se fortaleceu nos 

primeiros anos do Estado Novo (vigente durante os anos de 1937 a 1945), em cujo 

período surgiram os primeiros programas de oferta de educação no meio rural. 

(COSTA, não paginado). 

Nesse contexto, a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), instituída 

em 9 de maio de1952 pelo Ministério da Educação e Cultura, tinha por objetivo levar a 

educação ao meio rural. A Campanha surgiu depois de uma determinação da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

segundo a qual todas as nações deveriam valorizar a cultura, conhecida como “educação 

de base”, principalmente das áreas subdesenvolvidas, incluindo-se aí as áreas rurais. A 

Campanha partia do pressuposto de que poderia alcançar estágios de cultura superiores 

– sem os quais não haveria civilização – e ainda proporcionar um surto de progresso em 

todos os lugares da vida coletiva. (CONCEIÇÃO, 1956). 

No âmbito da CNER, em julho de 1954 foi publicado o primeiro número da 

Revista Nacional de Educação Rural (RNER), que tinha o propósito de orientar o 

trabalho teórico-metodológico a ser desempenhado por todos aqueles envolvidos com a 

CNER, além de cumprir o papel de divulgadora dos resultados obtidos com tal 

campanha. Seria, nesse aspecto, um elo entre todos os educadores a serviço da 

campanha e, ao mesmo tempo, uma estratégia para homogeneizar as atividades 

propostas, bem como a sua implementação. Esse trabalho deveria ser muito bem 

fundamentando, uma vez que, com os dados analisados é possível perceber que os 

autores que colaboraram com a revista eram especialistas que participavam da CNER e 

possuíam muito conhecimento sobre os assuntos tratados. Como é notável na descrição 

da revista sobre alguns de seus colaboradores: 

 

Diamantina Costa Conceição: Chefe do setor de Missões Rurais da CNER; 

Assistente Social formada pela escola de Serviço Social de São Paulo, 

Organizadora do Serviço B.C.G. em Santos; contratada pelo governo da 

Venezuela para organizar e supervisionar os trabalhos de serviço Social na 

Venezuela; professora de História Universal de Assistência social e de 

Técnicas de Serviço social de Caracas e chefe da Divisão de Planejamento e 

organização da Legião brasileira de Assistência no Estado de São Paulo. 

(COLABORAM, 1954, v.1, p.231) 

Miguel Alves de Lima: Chefe do setor de estudos e pesquisas da CNER; 

Geógrafo do conselho nacional de geografia; com estudos de 



 

1352 

 

aperfeiçoamento na Sarbone, Paris, França; Professor nos cursos de 

aperfeiçoamento para professores de geografia do ensino secundário – da 

faculdade nacional de filosofia e do conselho nacional de geografia; professor 

nos centros de treinamento da CNER; membro da Associação dos Geógrafos 

Franceses e da Associação dos Geógrafos Brasileiros; da sociedade brasileira 

de geografia; ex-chefe da Seção de Estudos Geográficos do Conselho 

Nacional de Geografia. (COLABORAM, 1954, v.1, p.231) 

 

Dada à abrangência da campanha, que se estendia por vários estados do território 

nacional
16

, seria importante buscar algumas saídas e também algumas soluções para os 

problemas que surgissem e que fossem similares nos diferentes locais onde a campanha 

ocorria. A revista, portanto, tentava cumprir esse papel de unificadora de propostas e 

ações. 

Vanilda Paiva (1987) caracteriza a CNER em duas etapas: as Missões Rurais e 

os Centros de treinamento. As missões se utilizavam do método da “organização social 

das comunidades” e tinha por finalidade treinar lideranças comunitárias que auxiliassem 

nas atividades da campanha, até que a própria comunidade tivesse a capacidade de 

resolver seus problemas e se organizar sozinha. 

 

Essas atividades eram dirigidas no sentido da educação de base, da 

organização de cooperativas, da assistência sanitária, cívica e moral, da 

introdução e melhoria das técnicas agrícolas, etc. e se desenvolviam através 

da organização de centros sociais de comunidade, clubes agrícolas, clubes de 

jovens e de mães, etc. (PAIVA, 1987, p. 201). 

 

Os centros de treinamento eram um ponto forte da campanha e se 

desmembravam em muitos segmentos como:  

 

Centros de treinamento de cooperativismo (congressos, conferenciais, 

seminários etc.), centros de treinamento de professores e auxiliares rurais, 

centros regionais de treinamento de educação de base, centros sociais de 

comunidade, missões rurais e orientação de líderes locais. (CONCEIÇÃO, 

1954, p. 14). 

 

Para melhor compreender a estrutura de funcionamento da campanha, é 

necessário explicitar as funções de cada segmento ora citado. Levando em consideração 

                                                           
16

 “Em 1956, a CNER estava presente em sete estados, totalizando 45 centros sociais de comunidade, 

dos quais, 16 estavam localizados no Rio Grande do Norte [...]”. (BARREIRO, 2010, p. 60). 
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que embora diferentes em execuções de tarefas todos tinham por objetivo formar no 

homem do campo o amor pela terra, o civismo, retê-lo no ambiente rural e contribuir 

para o progresso do país. 

Dessarte, as missões rurais, de acordo com a campanha, eram compostas por 

equipes de técnicos preparados pelos cursos de treinamento de educadores de base que 

tendo conhecimento da realidade rural, através das pesquisas de campo, objetivavam 

elevar os padrões culturais das comunidades, ajudando-as a se organizarem para 

resolverem seus próprios problemas. Faziam parte da equipe: médicos, agrônomos, 

assistentes sociais, enfermeiros, e etc. As missões prezavam o trabalho em equipe de 

modo que todos os integrantes estivessem interligados e trabalhassem juntos; segundo a 

revista alguns resultados das missões foram: o aumento da higiene, diminuição da 

mortalidade infantil, aumento do interesse pelas escolas e formação de um novo 

camponês (com senso crítico, sabendo questionar seus direitos.) 

 

O trabalho da missão rural dividia-se em três fases: a) diagnóstico da região, 

com o levantamento dos problemas; b) planejamento dos trabalhos; c) 

atuação dos técnicos até o ponto a partir do qual a comunidade poderia 

“caminhar sozinha”, que culminava com a formação de líderes locais. 

(BARREIRO, 2010, p.53-54). 

 

Os Centros de treinamento e cooperativismo eram centros que tinham por 

objetivo educar os moços (aqueles não contaminados pela influência urbana) e 

incentivar nesses jovens: o modelo cooperativista, o amor pela terra, o desejo de se 

fixarem na zona rural através da exploração econômica dos recursos naturais, ou seja, 

conter o êxodo rural. Eles eram educados nos assuntos tais como: lavoura, indústria 

economia, e cultura em geral. 

Os Centros de orientação de líderes locais eram centros que preparavam a 

comunidade (jovens, mulheres e homens) para a liderança local. A fim de irradiar o 

trabalho das missões rurais e para levantar o padrão de vida da sociedade. Os centros 

sociais de comunidade eram organizações da própria comunidade, para promover o bem 

comum, mesmo sem a presença das missões. Os Centros Regionais de Treinamento de 

Educadores de Base encarregavam-se do treinamento dos técnicos para chefiar, planejar 

e orientar as atividades da Campanha. 
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Os Centros de Treinamento de Professores Rurais, como define a revista, tinham 

como objetivo: “[...] melhorar o nível profissional, intelectual e social das professôras 

rurais, que na sua quase maioria, vivem abandonadas a seus próprios recursos, 

carecendo de orientação pedagógica segura e de conhecimentos atualizados de métodos 

de ensino (FILHO,1954, p.38). As professoras ficavam em regime de internato, aí 

recebiam o treinamento e depois praticavam, ensinando nas escolas em forma de 

estágio. O centro iria se desenvolver junto com o centro de líderes locais; em cada casa 

estariam também duas ou mais professoras que participariam de algumas atividades 

com as líderes, mas com ressalva aos estágios nas escolas. Essas escolas deveriam ser 

tipicamente rurais e estariam ao lado das casas do centro de treinamento. As 

professoras-alunas fariam um estágio prático, para aprenderem todos os aspectos de 

uma escola rural, não apenas o ensino, mas também a relação com a agricultura, 

trabalhos manuais e economia doméstica. 

Conseguinte, a revista definiu o funcionamento da campanha da seguinte 

maneira:  

 

1.  Investigar a situação econômica, social e cultural dos habitantes rurais 

2. Preparar técnicos para atender as necessidades da Educação de Base 

desses habitantes 

3. Promover a cooperação das instituições e serviços educativos 

4. Elevar o nível econômico dos habitantes com a introdução de técnicas 

avançadas de organização e de trabalho 

5. Contribuir para elevar os padrões educativos, sanitários, assistenciais, 

cívicos e morais dos habitantes rurais 

6. Oferecer orientação técnica e prestar auxílio financeiro as instituições 

ligadas a Campanha. (CONCEIÇÃO, 1954, v.1, p.14) 

 

Com todas essas considerações feitas, podemos perceber que a CNER possuía 

uma grande estrutura e abrangência, além de desenvolver trabalhos enormes através das 

missões e dos centros. Mas ao estender a leitura sobre a especificação de seu trabalho, 

podemos concluir que a campanha, apesar de construir e divulgar o discurso sobre 

respeitar a cultura e as experiências dos rurícolas, não cumpria essas exigências de fato. 

Como é perceptível em alguns trechos da revista: 

 

Não há dúvida que o homem somente progride, se estimulado pelo exemplo e 

orientado pela educação. Ambos êsses elementos, no entanto, faltam ao 
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homem rural. Na verdade, que exemplos encontra? Em tôrno de si, enxerga 

os seus próprios companheiros - com os mesmos processos de trabalho, o 

mesmo sistema de vida, as mesmas ideias - nessa tortura da "mesmice" 

desoladora que retrata o nosso ambiente rural. (SOUZA, 1954, v.1, p.42). 

 

O homem rural não atua, não toma iniciativas, não comanda, não lidera, não 

governa. É por isso, um homem instável, perplexo, fatalista e espectante. 

Vive à espera de que façam algo e é fatalista por ele ser indiferente que façam 

ou deixem de fazer. Se fazem, está bem; se não fazem, êle não tem culpa. 

Não sabe nada, não tem a quem se dirigir, não é sócio dos empreendimentos. 

(RAMOS, 1954, v.1, p. 79). 

 

E como evidenciou Barreiro ao demonstrar a contradição presente no discurso e 

na prática da revista:  

 
É interessante pensar sobre o caráter ambíguo com que a CNER tratava a 

questão da cultura. Por diversas vezes, o homem do campo foi descrito como 

“atrasado” e “inculto”, porém, a Campanha adotou como estratégia para a 

consecução de seus trabalhos o “mutirão”, tradição cultural de trabalho do 

homem do campo. (BARREIRO, 2010, p.56). 

 

Vale ressaltar, algumas representações feitas pela RCNER aos professores 

rurais. Esses geralmente eram considerados leigos e mal formados, a sua grande maioria 

tinha apenas o primário como formação (mesmo grau de ensino em que ministravam as 

aulas).Um dos autores da revista taxou esses professores dizendo que nem mesmo 

conseguiriam realizar uma prova destinada as crianças primárias do meio urbano 

(VALVERDE,1995). Eles eram considerados incompetentes profissional e 

culturalmente.  

Conforme consta em suas páginas:  

 

Nossas Normais são, em geral, mal organizadas, com cursos mancos e 

deficientes. Há exceções, mas poucas. E quando se fala em intensificar a 

remessa de professôres para a zona rural, que é onde se aloja o grosso do 

analfabetismo indígena, como ninguém quer arrostar a perda do confôrto e 

como não há profissionais da quantidade necessária, pois a profissão é pouco 

tentadora, sugere-se logo a criação de cursos rápidos para formação do 

professorado rural e até mesmo a nomeação de leigos, bastando que estejam 

radicados ao meio e dêle não queiram sair. E nossos prefeitos, quando se trata 

de nomear mestres municipais, não têm a menor preocupação no tocante ao 

preparo daqueles a quem os outros vão entregar os filhos para serem 

educados. (TELES, 1954, v.1, p. 62). 
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 Existiam três tipos de professores rurais: os formados – titulados por escolas 

normais ou cursos oficiais, os leigos e remunerados pelo estado e os regentes do ensino 

municipal. No entanto, todos eles apresentavam deficiências em sua formação 

acadêmica, como, por exemplo: os formados possuíam uma mentalidade urbana e por 

isso contribuíam ao êxodo rural e os leigos não tinham nenhuma formação, em sua 

grande maioria ingressava por indicação dos prefeitos, o que culminava com o descaso e 

a falta de interesse pela educação. 

 Diante disso, os professores eram considerados os responsáveis por alguns erros 

metodológicos de sua prática docente, tais como: não buscar a motivação para o ensino; 

preferir o ensino passivo; não ajustar os programas à realidade e etc. Elencando esses 

problemas, os autores que publicavam na RCNER apontavam a necessidade de se 

efetivarem os cursos preparatórios oferecidos pela campanha. No entanto, eles também 

evidenciam outros problemas que atrapalhavam a educação, tais eram: matrículas 

excessivas, frequências irregulares, deserção de alunos, urbanização do ensino, remoções e 

licenças constantes dos professores, falta de inspeção e assistência técnica ao professor rural 

e mal remuneração. 

Pode-se perceber, tanto pelos autores dos artigos como pelo conteúdo da revista, 

que essa era dedicada às parcelam mais intelectuais da sociedade, e que cumpria bem o 

seu objetivo de ser um veículo para disseminar as atividades da campanha e suas 

ideologias.  

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se, portanto que a CNER, foi uma iniciativa do governo brasileiro que, 

atendendo ao pedido da UNESCO, tinha por finalidade levar educação de base ao meio 

rural; tendo sido a RNER era seu veículo de divulgação. Tal campanha possuía uma 

grande e ampla estrutura com diferentes segmentos que desempenhavam funções 

diferentes, mas possuíam os mesmos objetivos: moralizar, civilizar e conter o homem 

do campo, através da educação de base. Como bem resume Barreiro: 

 

A CNER foi organizada em quatro setores: Estudos e Pesquisas, 

Treinamento, Missões Rurais e Divulgação. O primeiro setor incumbia-se de 

fazer um levantamento prévio nas áreas rurais antes da instalação; assim, 

pesquisava o tipo de solo, as técnicas agrícolas adotadas, as instituições, os 
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tipos de lideranças existentes e os meios de comunicação a serem adotados 

pela equipe. O setor de treinamento responsabilizava-se pela formação do 

pessoal técnico e pela organização dos cursos de educação para professores e 

líderes locais. Ao Setor de Missões Rurais cabia assistir e supervisionar as 

atividades das missões rurais e admitir técnicos formados por esses cursos. O 

Setor de Divulgação deveria elaborar e divulgar as informações, promover 

difusão educativa e preparar o material sobre educação de base. 

(BARREIRO, 2010, p.49-50). 

 

Assim sendo, educar e formar os professores rurais eram de suma importância à 

campanha, uma vez que, segundo as representações divulgadas (e conforme a realidade 

atestava) esses possuíam algumas deficiências em sua formação, que os impediam de 

desempenhar uma boa prática docente. A mentalidade urbana seria o grande problema 

de muitos professores, pois não adequavam o ensino à realidade rural e acabavam 

contribuindo para a saída dos alunos do ambiente rural; para superar tais problemas a 

CNER estabeleceu os centros e os cursos de treinamento.  

Notadamente, a revista era uma grande propagadora dos ideais da campanha, 

mas que atendiam apenas a uma pequena parcela da sociedade, pois como a própria 

revista informa a CNER não tinha verbas para custear seu programa para 2/3 da 

população brasileira que habitavam no meio rural, nem para encorajar novos empregos 

no programa (LIMA, 1954). E, além disso, a referida revista não era destinada aos 

moradores rurais (participantes, ou não da campanha), mas sim (como já citado 

anteriormente) aos intelectuais e sociólogos da época.  
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OS INDICADORES DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
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Resumo:  

Os indicadores de qualidade na educação infantil buscam analisar os aspectos que 

enfatizam a democracia e a cidadania do processo educacional, no qual a gestão 

democrática e a formação continuada são fundamentais nesse processo. Diante disso, a 

pesquisa teve como objetivo verificar junto aos profissionais da educação de uma escola 

de educação infantil da rede municipal de Uberlândia, localizada no setor norte da 

cidade, uma avaliação sobre os indicadores de qualidade na educação infantil 

relacionada às questões da gestão democrática e da formação continuada no seu espaço 

educacional. Metodologicamente, utilizou-se da pesquisa qualitativa com base em 

estudos exploratórios a partir do estudo bibliográfico, documental e da pesquisa de 

campo. Como método foi necessário buscar o método dedutivo, histórico e o estudo de 

caso. Para a realização dos procedimentos técnicos na pesquisa bibliográfica fez-se 

necessário as análises: temática, textual e interpretativa das fontes conceituais. E para a 

efetivação do estudo de caso utilizou-se de questionários com questões fechadas e 

abertas. A coleta de dados iniciou no mês de agosto/2016 e finalizou no mês de 

novembro/2016. De acordo com os resultados apresentados, os profissionais 

pesquisados demonstraram conscientes sobre a importância de uma educação 

democrática e apontaram diversos exemplos de práticas pedagógicas que a equipe 

procura desenvolver com as crianças no espaço educacional pesquisado. Também, 

pode-se compreender que a formação continuada esteve presente nas discussões e no 

cotidiano da escola. Trouxe-nos também algumas reflexões para os envolvidos neste 

processo, algumas com resultados positivas e outras para traçar novas estratégias de 
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ações perante aspectos específicos da realidade da instituição pesquisada. Conclui-se 

com a pesquisa realizada, que existe um movimento na escola em busca de caminhos 

numa perspectiva crítico reflexiva e na construção de um espaço democrático de 

educação. 

 

Palavras-chave: Gestão; Educação; Formação. 

 

1 - Introdução 

A presente pesquisa foi realizada no ano de 2016 com a equipe de professores e 

educadores de escola pública da rede municipal de educação infantil do município de 

Uberlândia, localizado no setor norte. O objetivo central da pesquisa foi realizar junto 

aos profissionais da educação uma avaliação sobre os indicadores de qualidade na 

educação infantil relacionada às questões da gestão democrática e da formação 

continuada no seu espaço educacional. Nesse sentido, a instituição de ensino avaliada 

tem a missão de promover um atendimento de qualidade para os alunos e pais da 

instituição, visando ser referência na Educação Infantil da Rede Municipal, 

implementando ações e projetos elaborados de forma participativa junto aos sujeitos que 

nela estão inseridos. Observamos que a gestão no período da aplicação da pesquisa tinha 

um posicionamento democrático nas relações internas e externas da escola, buscando 

atender aos interesses da comunidade para a construção de uma escola capaz de formar 

crianças em agentes de transformação das diferentes realidades sociais. 

Como metodologia para a realização da pesquisa utilizou-se da pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo. Como método para o levantamento bibliográfico 

foi necessário realizar as analises temática, textual e interpretativa e, para a pesquisa 

documental, a análises históricas de documentos, memorandos e demais documentos. 

Para a pesquisa de campo aplicou a amostragem não probabilística com amostras 

intencionais com a utilização de questionários com questões fechadas e abertas. 

No decorrer do ano letivo de 2016 tivemos a oportunidade em avaliar os 

indicadores de qualidade, iniciando as atividades de avaliação, assim como esclarecendo 

dúvidas e apresentando a proposta aos profissionais, num sábado escolar previsto no 

calendário escolar, no mês de agosto/2016. As equipes se reuniram em sala para 

classificar os indicadores utilizando a escala de valores que foram organizadas de um a 

cinco pontos: 1- não praticado (nenhum ou pouco do que trata este indicador é praticado 
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na unidade); 2 - Prática mínima (a unidade apresenta insuficiências e lacunas existentes 

na execução deste indicador há que se melhorar o aspecto abordado); 3 - prática 

moderada (a unidade está implementando este indicador, ainda apresenta lacunas na 

prática e melhorias podem ser feitas); 4 - prática efetiva (a maioria das questões 

ressaltadas por este indicador foram implementadas. A prática deste indicador na 

unidade apresenta-se com necessidades de pequenos ajustes); 5 - prática exemplar (a 

unidade já implementou todos os aspectos deste indicador e a unidade apresenta as 

condições de qualidade). 

Nesse sentido, foram apresentados ao grupo de educadores e professores da 

instituição municipal de Educação Infantil selecionado para realização da pesquisa, 17 

itens para serem avaliados a partir de um questionário: 1 - Articulação do currículo 

escolar com as produções culturais dos grupos de convivência dos (as) crianças; 2 - 

Oportunidades de participação da família na escola; 3 - Participação das crianças e 

profissionais da educação em atividades vinculadas ao exercício da cidadania ativa; 4 - 

Oferta de situações que favoreçam a investigação, a produção e a socialização de 

conhecimentos; 5 - redução da taxa de violência na escola; 6 - oferta de situações que 

contribuam para aprendizagens do uso das diferentes linguagens e a leitura crítica do 

texto e do mundo; 7 - oferta de situações que contribuam para o desenvolvimento da 

autonomia intelectual das crianças. 8 - Participação da comunidade escolar na 

elaboração, implementação e avaliação do projeto político pedagógico; 9 - Capacidade 

da unidade escolar em participar de redes de instituições, com vistas à colaboração para 

efetivar condições de ensinar e aprender; 10 - índice de participação de profissionais em 

atividades de formação permanente; 11 - existência de trabalho coletivo, interligado e 

articulado na escola; 12 - gestão escolar democrática; 15 - Estrutura Física da escola: 

manutenção, reparos e construção; 16 -Existência de estratégias de intervenção 

pedagógica no ensino e aprendizagem; 17 -Taxa de participação das crianças em 

atividades vinculadas ao exercício da cidadania ativa; 18 - Educação livre de 

discriminação e preconceitos ( raciais, gênero, classe social, geração, sexualidade, 

dentre outros); e 19 - Oportunidades de educação digital. 

Assim, a pesquisa e as discussões em torno dos indicadores de qualidade 

iniciados no sábado escolar do mês de agosto/2016 com o grupo de professores e 
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educadores se estenderam nos meses de agosto, setembro e outubro, nos horários de 

módulos. Informamos, ainda, que o relatório final com os principais resultados foi 

finalizado em novembro/2016 e apresentado ao grupo de participantes da pesquisa no 

final de dezembro/2016 ressaltando reflexões trazidas pelo grupo e busca de estratégias 

para melhorias nas práticas pedagógicas que envolve o grupo de educadores e docentes 

da instituição pesquisada. 

 

2- Desenvolvimento: resultados e discussões  

Apresentamos neste artigo as análises e os itens referentes, principalmente, à 

formação continuada dos profissionais e à gestão democrática. Entendemos que as 

instituições de ensino têm muito para fazer na construção de espaços democráticos e na 

efetivação da gestão democrática. As dificuldades vivenciadas pelo grupo de 

profissionais pesquisados evidenciam alguns aspectos que precisam ser trabalhados no 

espaço escolar, onde a pesquisa foi realizada. Ficou evidente no grupo pesquisado a 

ausência da participação da comunidade nas decisões coletivas da instituição e a falta de 

interesse de parte significativa dos profissionais nas decisões escolares.  

Dourado (2007, p. 923) reforça que a concepção de educação é ampla e estende-

se como prática social constitutiva e constituinte das relações sociais, no qual ampliam 

distintas denominações de homens, mundo e sociedade. Diante disso, entende-se que a 

educação é “um processo amplo de socialização da cultura, historicamente produzido 

pelo homem”. 

Nessa perspectiva, compreendemos que o resultado do processo de formação 

continuada tem como fato colaborativo o ato de ensinar e aprender, que são processos 

complexos, providos de profunda reflexão. Para Nóvoa (2002, p. 23): “O aprender 

contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a 

escola, como lugar de crescimento profissional permanente”.  

Compartilhando da concepção de Nóvoa, Imbernón (2011), declara que os 

profissionais da educação exercem papéis importantes no processo de ensino 

aprendizagem e devem buscar desenvolver a consciência de que todos são indivíduos e 

por isso são diferentes uns dos outros e no exercício profissional buscam um objetivo 

comum que resultam no desenvolvimento da identidade profissional. 
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Freire (2010) destaca que o educador também constrói sua identidade além dos 

muros da instituição de ensino, e essa construção deverá partir do princípio de que 

somos seres humanos inacabados. E nossa existência acontece aos assumirmos o direito 

e o dever de optar, de decidir, de lutar, de fazer política e empreender. 

A educação escolar é um dos principais meios de realização de mudança 

cultural, porque, ao contribuir para realizar o trabalho de transformação da realidade, 

permanece em constante processo de construção da sua própria cultura. O que o homem 

transforma a partir da sua relação com a natureza, por meio do seu trabalho, e atribui 

significado pela consciência, é parte da sua cultura. 

Dessa forma, enfatiza-se que a escola é uma instituição social que reflete o 

projeto de uma sociedade. Essa é uma das razões que levam a escola a ser considerada 

um local privilegiado, que educa e constitui o cidadão. 

Nesse sentido, a instituição de ensino tem como compromisso a formação de 

indivíduos capazes de transformarem e proporem projetos para a sociedade em que 

vivem, de ensinarem a respeitar a liberdade do outro e os direitos individuais, de 

lutarem em defesa dos interesses sociais e dos valores culturais. A escola deveria ser um 

espaço em que os educandos se formem para desenvolverem suas habilidades e 

competências democráticas, e que a construção desse conhecimento se transforme em 

instrumento de emancipação e autonomia, pois 

 

A gestão democrática é aqui compreendida, então, como um processo 

político no qual as pessoas que atuam na/sobre a escola identificam 

problemas, discutem, deliberam e planejam, encaminham, acompanham, 

controlam e avaliam o conjunto das ações voltadas ao desenvolvimento da 

própria escola na busca da solução daqueles problemas. Esse processo, 

sustentado no diálogo, na alteridade e no reconhecimento às especificidades 

técnicas das diversas funções presentes na escola, tem como base a 

participação efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar, o respeito 

às normas coletivamente construídas para os processos de tomada de decisões 

e a garantia de amplo acesso às informações aos sujeitos da escola (SOUZA, 

2009, p. 125). 

 

 A construção do espaço democrático é realizada diante de decisões 

coletivas, onde todos se envolvem e buscam alternativas para a solução dos problemas 

que permeiam o espaço escolar. Envolve trocas, reconhecimento das competências dos 

profissionais e comunidade escolar e a responsabilidade dos envolvidos. 
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 Dessa forma, ao analisar os resultados dos indicadores avaliados pelos 

profissionais da instituição pesquisada observa-se com relação ao indicador referente à 

articulação do currículo, os profissionais destacaram o quanto os planejamentos e as 

atividades desenvolvidas foram de grande relevância para o desenvolvimento da 

aprendizagem das crianças, a partir da articulação das práticas pedagógicas e o 

currículo. Também enfatizaram o comprometimento das equipes – professores e 

educadores – na busca de recursos, na organização dos materiais para o enriquecimento 

dos conteúdos e das propostas educacionais dentro do ambiente de sala de aula. 

Zabalza (1998) considera que o currículo na educação infantil é necessário pois 

se constitui com um itinerário formativo indispensável para a primeira etapa da 

educação infantil. Essa é uma das funções pedagógicas: garantir a autonomia formativa 

e a dignidade científica de cada um dos sistemas educativos O currículo possui os 

princípios educacionais para o desenvolvimento integral de todas as crianças. As 

experiências devem partir do cotidiano delas, trabalhando o movimento, socialização 

entre outros. O currículo deve ser flexível, adequado às necessidades, as especificidades 

de cada região e cada escola. 

Quanto à participação da família no ambiente escolar observou-se, de acordo 

com os relatos e a avaliação dos profissionais, que há integração da família e escola em 

alguns dos trabalhos realizados em sala, principalmente quando visam o melhor 

aprendizado da criança. Destacam que a escola tem oferecido horários flexíveis para o 

atendimento dos mesmos em horários diferenciados e específicos para cada caso. 

Alguns momentos são proporcionados aos sábados letivos, buscando uma aproximação 

das famílias junto às atividades escolares das crianças. Percebe-se um esforço da escola 

em favorecer a participação da comunidade nas festividades e no acompanhamento do 

processo ensino aprendizagem das crianças. 

Enfatiza-se que a democracia na escola se concretizará quando envolver a 

participação da comunidade, convidando para as discussões, reflexões e contribuindo 

nas intervenções com o sujeito e o espaço. Então, é necessário que a gestão democrática 

seja efetivada no contexto educacional de forma visível e concreta, pois conforme 

destaca Antunes (2002), mencionado por Dalbério (2008, p.3) “só participa 

efetivamente quem efetivamente exerce a democracia”. 



 

1366 

 

Em outras palavras, pode-se dizer que para construção da democracia é preciso 

ações concretas que possam trazer resultados. No discurso pode apresentar excelentes 

teorias, mas se não for colocada em prática, nada resolverá. Percebe-se que para a 

efetivação da democracia é preciso fazer, experimentar, errar e acertar. Diante disso, a 

organização de espaços para a participação de todos na escola é o caminho para 

exercitar a democracia no seu sentido mais amplo. Nesse sentido, Dalbério (2008, p. 4) 

apresenta que: 

 

[...] democracia não se constrói apenas com discurso, mas necessita de ações 

de práticas que possam corporificá-la. E isso costuma levar tempo para 

aprender. Mas, sem dúvida, só se aprende a fazer, fazendo, experimentando, 

errando e acertando. Então, é preciso criar espaços para a participação de 

todos na escola, para se aprender a exercitar a democracia. 
 

 Verifica-se que as instituições de ensino têm muito para fazer na 

construção de espaços democráticos e na efetivação da gestão democrática, pois é um 

trabalho que demanda tempo, idas e vindas. As avaliações, o diálogo e a participação, 

devem ser construídos e valorizados nos espaços educacionais. Então, demanda ousadia, 

ação e reconhecimento de erros e acertos. 

No indicador que se refere à participação das crianças e profissionais da 

educação em atividades vinculadas ao exercício da cidadania ativa, as equipes avaliarem 

trazendo alguns resultados interessantes. Conforme avaliações da equipe a maioria das 

crianças e profissionais busca participar e se envolver nas atividades vinculadas ao 

exercício da cidadania. Alguns desses momentos relacionados ao exercício da cidadania 

foram propostos pela equipe gestora, trazendo para a instituição oportunidades de 

reflexão e construção de valores significativos tanto para a formação da criança, quanto 

dos profissionais. 

Quando se trata da oferta de situações que favoreçam a investigação, a produção 

e a socialização de conhecimento, maioria das equipes pesquisadas, reconhece que essa 

atividade é uma prática efetiva na realidade em que a instituição está inserida. 

Assim, é indispensável compreender que no processo formativo os diferentes 

sujeitos da aprendizagem, aprendem uns com os outros, numa dinâmica reflexiva e 

crítica dos problemas, das experiências educativas, dos conteúdos ministrados, da 
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convivência, dos modos de ver, sentir e se apropriar do ensino e da aprendizagem. No 

que tange à prática de ensino, Freire (2010, p.23), afirma: 

 

[...] ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação 

pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e 

acomodado. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus 

sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de 

objeto, um do outro. 

 

Desse modo, compreende que educação não é uma ação isolada, 

descontextualizada e desprovida de intenções é, contudo, compromisso social, humano 

e cultural. 

Nesse aspecto, Freire (2010) fala que ensinar não é tarefa simples, pois o 

professor tem que ter prazer em fazer tudo isso que faz, transmitindo alegria, confiança 

e generosidade ao educando, com seriedade e respeito. 

Com relação às formações dos profissionais da instituição pesquisada, 

compreende-se que no processo educacional são necessários profissionais dispostos a 

modificar sua prática pedagógica, na construção de conhecimentos significativos e 

motivadores de novas descobertas. Dessa forma, acreditam-se no investimento na 

educação, estudos constantes, formação continuada, elaboração de planos, 

planejamentos e projetos pedagógicos. Pacheco (1995, p. 61) sobre os programas de 

formação relata que: 

 
[...] se formar professores implica debater questões conceptuais e discutir 

critérios metodológicos, subsequentemente, o estudo dos processos 

cognitivos dos professores fornece diretrizes válidas para a implementação de 

novos currículos de formação, cuja filosofia base se centra na concepção do 

professor como profissional que toma decisões. A tarefa mais importante 

consiste em se desenvolver a capacidade do professor para solucionar 

problemas. Para tal será necessário adaptar os programas de formação às 

necessidades das decisões dos próprios docentes.  

 

Nesse sentido, o plano de formação tem a pretensão de potencializar a 

participação dos docentes, assegurando as temáticas de estudo, a partir dos problemas 

decorrentes da relação entre eles e os alunos no processo de ensino aprendizagem e das 

questões ambientais, sociais, humanas e culturais, inerentes ao indivíduo. De acordo 

com as considerações de Imbernón (2011), a formação continuada necessita estimular, e 
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promover o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional dos docentes, 

intensificando um trabalho colaborativo para transformar a prática educativa. 

Assim, conforme a equipe destaca nos anos de 2015 e 2016 a formação em 

serviço trouxe contribuições significativas para o processo de ensino aprendizagem. 

Como a formação acontece nos módulos dos professores e os educadores também tem 

seu horário de estudos, em alguns momentos a formação ficou tumultuada e 

sobrecarregada de atividades. E alguns profissionais se queixaram da dificuldade em 

conciliar a formação em serviço com as atividades de rotina do professor nestes 

horários.  Muitas vezes, houve a necessidade de estudos complementares fora do horário 

de trabalho. No entanto, reconhece-se que a busca de conhecimento é imprescindível na 

profissão docente, pois as mudanças são constantes e exigem formação, leituras, 

atualização e pesquisas. 

Compartilhando dessa ideia, Imbernón (2011) ressalta que o desenvolvimento 

profissional docente não acontece unicamente por ordem dos elementos pedagógicos. 

Devem ser levados em conta os aspectos relacionados à valorização profissional, 

questões financeiras, plano de carreira, estruturas hierárquicas. Esses, também, são 

influenciadores no desenvolvimento da vida profissional. 

Conforme é descrito pelos profissionais, referente ao item avaliado sobre a 

participação da família na construção do Projeto Político Pedagógico da instituição, 

ressaltam que embora o calendário escolar estipule alguns momentos programados e 

destinados para a participação da comunidade na construção do projeto político 

Pedagógico/PPP, ainda existe uma grande lacuna, impossibilitando a efetiva 

participação da família neste processo. Assim, a partir das avaliações realizadas pelos 

profissionais da instituição observa-se uma dificuldade na participação efetiva da 

comunidade para a construção e implementação de ações coletivas. 

A abordagem do Projeto Político Pedagógico resulta numa organização do 

trabalho pedagógico educacional baseado nos princípios que deverão nortear a escola 

democrática, pública e gratuita. Dessa maneira, destacamos a gestão democrática 

precisa realizar uma ruptura histórica na prática administrativa da escola, a compreensão 

dos problemas postos pela prática pedagógica e a participação dos representantes dos 



 

1369 

 

diferentes segmentos da escola nas decisões e nas ações administrativas e pedagógicas. 

Veiga (2007, p. 14), ainda destaca que: 

 

A principal possibilidade de construção do Projeto Político-Pedagógico passa 

pela relativa autonomia da escola, de sua capacidade de delinear sua própria 

identidade. Isto significa resgatar a escola como espaço público, lugar de 

debate, do diálogo, fundado na reflexão coletiva.  

 

A escola conseguirá formalizar o Projeto Político Pedagógico buscando 

autonomia para executá-lo e avaliá-lo, tendo como principio a reflexão sobre suas 

finalidades sociopolíticas e culturais e sobre a organização do seu trabalho pedagógico. 

Isso significa que será um desafio a construção do Projeto Político Pedagógico a partir 

de um processo de ação-reflexão. 

Quanto à formação permanente e continuada os profissionais destacaram que a 

formação é essencial e necessária a todos os envolvidos no ambiente educacional. No 

entanto, o tempo e a falta de profissionais para o acompanhamento das atividades 

formativas no espaço escolar impedem o desenvolvimento de uma formação com 

qualidade. 

Essa é uma perspectiva apontada por Nóvoa (2002) no qual ressalta que é 

importante conceber espaços de socialização, permitindo que os professores 

desenvolvam suas dimensões pessoais e profissionais, possibilitando aos profissionais 

apropriar dos conhecimentos apresentados na formação e relacioná-los com significado 

em suas histórias de vida. 

É necessário repensar e buscar novos caminhos para a estruturação e a 

efetivação da formação dos profissionais. Verifica-se uma sobrecarga de 

responsabilidades aos envolvidos no processo educacional e a ausência de profissionais 

para contribuir no processo ensino aprendizagem das crianças e de auxílio ao professor 

que atual em sala. Nesse contexto, Barreto (1994, p. 11) afirma que:  

 

A formação do professor é reconhecidamente um dos fatores mais 

importantes para a promoção de padrões de qualidade adequados na 

educação, qualquer que seja o grau ou modalidade. No caso da educação da 

criança menor, vários estudos internacionais têm apontado que a capacitação 

específica do profissional é uma das variáveis que maior impacto causa sobre 

a qualidade do atendimento. 



 

1370 

 

 

Nessa perspectiva, compreende-se que é necessário o investimento, tanto na 

formação inicial, quanto na formação continuada da educação. Ambas são fundamentais 

para a constituição de uma educação de qualidade. Nessa direção, Kappel, Aquino e 

Vasconcellos (2005, p. 118) destacam que precisamos valorizar os conhecimentos 

acumulados pelos profissionais que estão em serviço, bem como “reconhecer o 

pluralismo e a diversidade cultural como fatores de garantia de singularidade das ações 

educativas de cada região”. 

Com relação ao indicador referente a existência de trabalho coletivo, interligado 

e articulado na escola, observa-se conforme descrito pelos profissionais, a escola 

trabalha constantemente como a parceria e a execução de atividades coletivas. O 

trabalho coletivo é realizado entre professores e educadores. Entre equipe pedagógica e 

professores /educadores. Entre a equipe administrativa e pedagógica. Então, são várias 

as atividades efetivadas que necessitam da coletividade das equipes.  

É destacado pelos profissionais pesquisados que a gestão democrática tem sido 

um desafio na instituição, mas observa-se uma preocupação dos gestores em dialogar, 

comunicar e buscar respeitar as diferenças e atender as demandas dos profissionais. No 

entanto, esse é um processo que está sendo construído como avaliações constantes, 

observações e tentativas. 

É comum apenas um grupo tomar as decisões e repassar para o restante como 

norma ou algo estabelecido pela burocracia dos sistemas que coordenam as políticas 

públicas do sistema educacional. Percebe-se, que a construção desses espaços e a 

conscientização da comunidade da importância de sua participação é um desafio na 

construção de uma sociedade democrática. Souza (2009, p.126) ainda enfatiza que: 

 

A gestão da escola pública pode ser entendida pretensamente como um 

processo democrático, no qual a democracia é compreendida como princípio, 

posto que se tem em conta que essa é a escola financiada por todos e para 

atender ao interesse que é de todos; e também como método, como um 

processo democratizante, uma vez que a democracia é também uma ação 

educativa, no sentido da conformação de práticas coletivas na educação 

política dos sujeitos. É certo que essas ideias não expressam a realidade da 

gestão das escolas públicas, mas, se tomamos o conceito como hipótese ou 

como matriz a ser cotejada com a realidade, sua amplitude democrática pode 

nos ser bastante útil na observação do fenômeno.  
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Diante disso, é preciso enfatizar que a gestão educacional apresenta natureza e 

característica especifica diante de realidade que trabalha. Ou seja, na escola a mera 

aplicação de métodos, técnicas e princípios da administração empresarial não tem 

resultados como nas empresas. A escola como instituição social apresenta uma lógica 

organizativa como finalidades direcionadas pelos fins políticos-pedagógicos que 

ultrapassam os horizontes do custo-benefício. Dessa forma, implica num 

aprofundamento da natureza da instituição, cuja finalidade e prioridades estendem aos 

processos de participação e decisão, tanto em amplitude nacional, como nos sistemas de 

ensino e nas escolas. 

O indicador que representa a taxa de participação das crianças em atividades 

vinculadas ao exercício da cidadania ativa se concentra nas classificações como prática 

moderada e prática efetiva. Compreendemos, a partir disso, que as crianças são 

estimuladas pelos profissionais da instituição em vários momentos, buscando a 

participação das crianças e o envolvimento em atividades que exploram o exercício da 

cidadania. 

 

3- Considerações Finais 

Diante dos dados analisados verifica-se que a instituição tem realizado um 

trabalho significativo junto aos profissionais e as crianças. Percebemos que ainda 

existem muitos desafios a serem enfrentados e efetivados no contexto educacional, 

principalmente com relação ao envolvimento da comunidade e participação dos pais nas 

questões pedagógicas da instituição. Acredita-se que são projetos que deverão ser 

viabilizados e planejados para os próximos anos, buscando estabelecer uma cultura de 

valorização da educação dentro da comunidade no qual a instituição está inserida. 

No entanto, enfatizamos o quanto a formação continuada e o investimento na 

construção de projetos pedagógicos pelos profissionais envolvidos foram significativos 

no espaço escolar. Porém, verifica-se a necessidade de conscientizar e motivar alguns 

profissionais para o exercício efetivo dessas práticas pedagógicas no ambiente 

educacional. Ainda assim, tivemos dificuldades em conciliar os horários de estudos dos 

educadores infantis com esta formação visto que muitas vezes a falta de profissional 
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comprometeu o cumprimento deste horário por parte do servidor que não comparecia à 

sala de estudos para realizá-los. Também com os professores o horário de módulo 

disputado com as atividades de planejamento e trocas de experiências entre os 

professores com as demandas do plano de formação foram obstáculos que não 

permitiram melhores resultados na formação continuada em serviço. 

Enfim, os indicadores pesquisados junto aos profissionais da instituição 

selecionada para a realização da pesquisa serviram de avaliação para as atividades 

desenvolvidas ao longo da gestão, no qual trouxeram resultados relevantes para 

repensarmos algumas práticas educativas e planejarmos ações futuras nos vários 

aspectos que norteiam o processo educacional numa perspectiva democrática. 
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Resumo:  

Tendo como base a relevância das relações cotidianas do homem-meio e homem-

homem para elaboração de novos conhecimentos, o ensino, especialmente da Geografia, 

deve partir da prática social vivenciada pelo aluno, conferindo-lhe sentido pela 

contextualização dos conteúdos curriculares da disciplina. Logo, para a 

operacionalização sobressai o conceito geográfico de lugar, enquanto o local em que 

pessoas têm vínculos afetivos; onde estão as referências pessoais e o sistema de valores. 

Partir da realidade vivenciada pelo aluno permite que ele construa um conhecimento 

crítico, de modo a agir e modificar sua realidade. Portanto, tendo como base esta 

perspectiva redigiu-se o presente texto, que tem como objetivo realizar uma breve 

abordagem acerca do conceito de “lugar” na Geografia, bem com apresentar uma 

abordagem utilizada para o conhecimento do lugar e, por conseguinte estudo dos 

conteúdos da Geografia escolar. Para o alcance do objetivo proposto foi realizada uma 

revisão de literatura, associada ao estudo do meio com vistas à observação e análise da 

realidade. Ratifica-se que para a compreensão e transformação do mundo, um 

encaminhamento é partir do lugar, pois é nesta porção do espaço que as práticas sociais 

e as contradições ocorrem. Além disso, considerando que as escalas locais e globais 

apresentam-se articuladas dialeticamente, ao partir do local é possível compreender 

processos que ocorrem em escala global, bem como os desdobramentos destes 

processos em diversas escalas, dentre elas a local. Espera-se este estudo, possa 

contribuir para com as discussões sobre o ensino de Geografia.  

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; lugar; vivência. 

 

Introdução 

O ensino de uma disciplina deve estar adequado ao seu tempo e a sua realidade 

local, de modo a cumprir a sua tarefa, que no caso da Geografia tanto no ensino 

fundamental quanto no médio, é de: “preparar o aluno para: localizar, compreender e 

atuar no mundo complexo, problematizar a realidade, formular proposições, reconhecer 

as dinâmicas existentes no espaço geográfico, pensar e atuar criticamente em sua 

realidade tendo em vista a sua transformação”. (BRASIL, 2006, p.43).  

Neste sentido, a Geografia que tem como tarefa entender o espaço geográfico, 

conforme a definição de Milton Santos (2002 [1996], p.63) “formado por um conjunto 



 

1375 

 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de 

ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se 

dá.” possibilita a formação da consciência espacial. Esta conforme destaca Cavalcanti 

(1998, p.128) é mais que saber localizar e conhecer, mas é também saber analisar, saber 

sentir e compreender as práticas espaciais, de modo a agir e intervir com maior grau de 

autonomia e em nível mais genérico, mais humano, com vistas a alcançar a justiça 

social em sua plenitude e, enfim a cidadania. Saber que torna-se cada vez mais relevante 

no contexto atual, caracterizado pelo acesso a um grande volume de informação, mas 

simultaneamente por pouca reflexão sobre a interrelação e consequência entre os 

fenômenos.  

Para compreender a complexidade da realidade, um dos pontos de partida 

fundamentais para os estudos nas Ciências Humanas consiste no domínio de alguns 

conceitos chave. Especificamente em relação à geografia, os principais conceitos, 

responsáveis por garantir a autonomia dessa ciência no âmago das ciências sociais, são 

os conceitos cartográficos (escala, legenda, alfabeto cartográfico) e os geográficos 

(localização, natureza, sociedade, paisagem, região, território e lugar). Tais conceitos 

são estruturantes para ensino deste conteúdo, e devem ser considerados sempre, 

permeados pelas dinâmicas da sociedade, porque qualquer que seja a opção teórico-

metodológica adotada pelo professor, deve-se levar o aluno a ter uma visão da 

complexidade social do mundo a partir das práticas cotidianas (PCN, 2006).  

Em decorrência de apresentarem-se diretamente vinculadas às ações do homem 

sobre a superfície terrestre é intrínseco às categorias uma grande complexidade, sendo 

inerente a cada uma delas elementos das demais, bem como diversas acepções de 

acordo com as diferentes correntes epistemológicas. Ademais, elas apresentam em 

constantes reformulações, acumulações de conceitos e sucessões no privilégio de uso ao 

longo do tempo histórico, na medida em que modificam as características da sociedade. 

Deve-se considerar que são recorrentes as confusões teórico-conceituais, em 

relação a tais categorias/conceitos, até mesmo nos documentos e orientações oficiais, tal 

como ocorre nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), conforme apontado por 

Miranda (2005) e, outros como, Ariovaldo U. Oliveira (1999), Maria E. Beltrão Sposito 

(1999), Nídia Pontuschka (1999a) e Noemia Vieira (2000).  
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A despeito de tais questões, que não é foco de discussão neste trabalho, cabe 

destacar que são vários os estudos, dentre eles os de Cavalcanti (2008), Pontuschka 

(2009) que ressaltam a conveniência de se partir do local de vivência do aluno, 

explorando seu conhecimento prévio e com base nele introduzir o conceitos científicos  

necessários para o conhecimento espacial. Acrescenta-se ainda que conforme os PCN de 

Geografia, que trata dos temas transversais, estes são a pluralidade cultural, o meio 

ambiente, o saúde, o trabalho e consumo e os temas locais, sendo que para este último   

o conceito de lugar é fundamental. Além disso, cabe destacar que pode haver um 

interrelação entre os temas, por meio a questão ambiental ser abordada a partir do lugar, 

das vivências dos alunos.   

Apesar das diversas definições do conceito de lugar, que confunde-se com 

 

[...] município, bairro, Estado e até mesmo país; o lugar de vivência do aluno, 

onde ele desenvolve relações pessoais e familiares no âmbito de uma 

dimensão subjetiva; o lugar como o universo cultural do aluno; o lugar como 

funcionalização do todo; o lugar como totalidade que supera  as relações 

familiares e mantem relação intrínseca com outros lugares; o lugar como o 

local de reprodução da vida; o lugar surgido de relação com a totalidade dos 

lugares; como consequência da divisão regional do trabalho; o lugar como 

ponto nodal de uma rede de relações que fluem do local para o global e deste 

para o local. (PONTUSCHKA, 2009, p.136). 

 

 

Ressalta-se o fato de que as escalas locais e globais apresentam-se articuladas 

dialeticamente, nas palavras de Santos (2008, p. 156.) hoje, cada vez mais, os lugares 

são condição e suporte de relações globais que, sem eles (lugares), não se realizariam, e 

o número é muito grande.  Na perspectiva de Carlos (1997), o lugar “se produz na 

articulação contraditória entre o mundial que se anuncia e a especificidade histórica do 

particular [...] onde se manifestam os desequilíbrios, as situações de conflito [...]” isto é 

o lugar é o “nó” que articula a totalidade e especificidade do local, onde é possível a 

reprodução da vida.  

É nos lugares que o homem cria sua identidade, ou seja, por meio de suas ações 

que podem ser as mais comuns atribui-se significado ao lugar pelo seu uso, neste 

sentido Carlos (1996) fala de uma “apropriação do lugar pelo corpo”, dessa forma o ato 

de morar ou mesmo caminhar em uma cidade, por exemplo, pode parecer banal, 

contudo não o é, uma vez que é assim que o homem pode atribuir sentido, estabelecer 
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ligações afetivas, manter laços topofílicos com tal local passará a ser designado de 

lugar. 

Portanto, por ser o espaço do vivido, o locus onde as práticas sociais e as 

contradições ocorrem, recomenda-se que os conteúdos curriculares, nomeadamente de 

Geografia sejam abordados a partir de suas ligações com a experiência cotidiana dos 

alunos, numa abordagem multiescalar, respeitando os níveis de abstração e de cognição 

dos estudantes. Conforme recomenda Cavalcanti (2008) deve-se pensar a geografia a 

partir da compreensão do lugar de vivência imediata das crianças (a casa, o bairro, a 

escola) com a ideia de que os espaços vivenciados por elas têm a ver também com a 

produção de espaços maiores (a cidade, o estado, o país e o mundo) porque são 

resultantes de um processo histórico e social mais amplo.  

Acrescenta-se ainda o alerta da professora Lana de Souza Cavalcanti em 

entrevista concedida à Nova Escola no ano de 2010, de que entre a Geografia acadêmica 

e a Geografia escolar há diferenças na forma de estruturação dos conceitos e temas, por 

vezes, inexploradas no processo de formação universitário, o que implica na dificuldade 

de aplicação dos conteúdos aprendidos na universidade no ensino fundamental pelos 

professores recém-formados.  

Assim, em conformidade com a perspectiva construtivista do psicólogo bielo-

russo Lev Vygotsky (1896-1934), segundo a qual a aprendizagem ocorre a partir das 

interações sociais. De acordo com o autor, o aluno deve ter participação ativa no 

processo de construção do seu conhecimento que é realizado com base na cultura e 

contexto de que ele faz parte. Segundo Vygotsky mais importante que se deter aos 

conceitos é explorar os conteúdos, a partir dos quais o conhecimento e os conceitos 

serão construídos pelos estudantes. De tal modo segundo Cavalcanti, em sua entrevista, 

 

[...] Ao apresentar uma paisagem litorânea, uma montanha ou uma serra, 

estou mostrando coisas aos estudantes, e é por meio delas que ensino uma 

maneira de olhar para o ambiente. Não é preciso dizer logo de cara o que é 

uma paisagem, pois esse conhecimento será construído. [...]. Em outras 

palavras: você dá o conteúdo e, com base nele, a turma elabora o 

conceito. (CAVALCANTI, 2010, s/p)
20

. 

                                                           
20

 Trecho da entrevista, disponível em:< https://novaescola.org.br/conteudo/901/lana-de-souza-cavalcanti-

fala-sobre-o-ensino-de-geografia-com-novas-abordagens.>. 
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Desta forma, ao considerar a relevância do conceito geográfico de lugar, 

entendido como espaço apropriado/vivido, o espaço banal e suas contradições, como 

eixo estruturador no processo de ensino aprendizagem de uma Geografia escolar 

emancipatória, que forme cidadãos de fato, é que redigiu-se o presente texto. Portanto, o 

presente artigo tem como objetivo realizar uma breve abordagem acerca do conceito de 

“lugar” na Geografia escolar, bem com apresentar a abordagem utilizada em uma escola 

municipal de ensino fundamental na cidade de Uberlândia-MG, para o conhecimento do 

lugar e, por conseguinte estudo dos conteúdos da Geografia escolar. Para o alcance do 

objetivo proposto, a metodologia utilizada foi a revisão da literatura associada a 

observação e análise da realidade. Espera-se este estudo, possa contribuir para com as 

discussões sobre o ensino tendo como ponto de partida as experiências vivenciadas 

pelos indivíduos. 

  

Apreensão do real pelo estudo do local de vivência  

A Geografia, nomeadamente a escolar, usando as palavras do professor Milton 

Santos, ao se referir ao papel da educação para a cidadania, deve contribuir para a 

formação de “gente capaz de se situar corretamente no mundo e de influir para que se 

aperfeiçoe a sociedade humana como um todo” (SANTOS, 2007, p. 154). Na mesma 

perspectiva, Cavalcanti (2008, p. 81-103) ressalta o potencial da geografia na formação 

de indivíduos conscientes de seu papel como cidadãos em sua interação com o meio 

urbano. Segundo a autora 

 

O ensino de geografia contribui para a formação da cidadania por meio da 

prática de construção e reconstrução de conhecimentos, habilidades, valores 

que ampliam a capacidade de crianças e jovens compreenderem o mundo em 

que vivem e atuam, numa escola organizada como um espaço aberto e vivo 

de culturas (CAVALCANTI, 2008, p.81). 

 

De tal modo, para cumprir o desafio de “selecionar os conteúdos e criar 

estratégias de como proceder nas escolhas dos temas a serem abordados em sala de aula, 

ou seja, como articular a teoria com a prática” (PCN, 1998), com vistas a compreensão 

do mundo em que vivemos, de modo a atuar na transformação deste, é que concordamos 
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com a pertinência da categoria de análise lugar. Dentre outros fatores, porque segundo 

Tuan apud Mello (2001) “lugar e espaço são complementares e ao mesmo tempo 

antagônicos, sendo estas categorias definidoras da própria natureza da geografia”. E 

porque como destaca Suertegaray (2001), o lugar é a expressão do espaço geográfico na 

escala do local, de modo que, conforme ressalta Santos (2008) partindo do lugar 

conhecemos como é o mundo de fato, bem como o que é pode ser, ou seja, a partir do 

lugar que se pode pensar e projetar o futuro. Nas palavras do autor 

 

O lugar, nosso próximo, restitui-nos o mundo: se este pode se esconder pela 

sua essência, não pode fazê-lo pela sua existência. No lugar, estamos 

condenados a conhecer o mundo pelo que ele já é, mas também, pelo que 

ainda não é. O futuro, e não o passado, torna-se a nossa âncora. (SANTOS, 

2008, p.161). 

 

Além disso, de acordo com Suertegaray (2001), o lugar pode ser compreendido 

“através de nossas necessidades existenciais quais sejam, localização, posição, 

mobilidade, interação com os objetivos e/ou com as pessoas”. No lugar encontramos 

lembranças de fatos vivenciados individual e/ou coletivamente existindo uma estreita 

relação entre memórias e lugares, cujas memórias de acordo com Hayden apud Ferreira 

(2000) “se encontram armazenadas nas paisagens”, diante disso os lugares são 

“penetrados pelo imaginário e pelo simbolismo” (CARLOS, 1997).  Assim, conforme 

recomenda Carlos (1996), o lugar “pode ser analisado pela tríade habitante-identidade-

lugar”. 

Diante do exposto, considerando a realidade dos estudantes de uma escola 

municipal localizada na periferia geográfica do setor leste da cidade de Uberlândia, os 

conteúdos curriculares de Geografia, a possibilidade de abordagem interdisciplinar, bem 

como a necessidade de fortalecimento de valores e sentimentos como a autoestima, 

solidariedade, o conhecimento, apropriação e valorização do lugar, foi proposto o 

projeto “conhecendo e construindo minhas histórias”.  

A escolha de tal recorte temático tem como fundamento o fato de que o 

conhecimento escolar é construído a partir do confronto entre os conceitos científicos e 

cotidianos dos alunos sobre determinado assunto, o que está diretamente relacionado à 

condição sociocultural em que os mesmos estão inseridos (CAVALCANTI, 2008). 
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Portanto, destaca-se a necessidade, além da compreensão das contradições presentes no 

espaço geográfico, do autoconhecimento dos estudantes, considerando suas raízes, seus 

antepassados e as ações materializadas, com vistas ao reconhecimento e valorização 

enquanto personagem/autor de histórias individual e coletiva no lugar onde vivem, as 

quais estão em permanente reconstrução e, portanto ainda têm um final em aberto. Pois, 

conforme a perspectiva de Santos (2008) 

 

[...] o lugar é a oportunidade do evento. E este, ao se tornar espaço, ainda que 

não perca suas marcas de origem, ganha características locais. É como se a 

flecha do tempo se entortasse no contato com o lugar. O evento é, ao mesmo 

tempo, deformante e deformado. Por isso fala-se em imprevisibilidade do 

evento, a que Ricoeur chama de autonomia, a possibilidade, no lugar, de 

construir uma história das ações que seja diferente do projeto de atores 

hegemônicos. É esse o grande papel do lugar na produção da história, e 

aponta-lo é a grande tarefa dos geógrafos neste fim de século. (SANTOS, 

2008, p. 163). 

 

De tal modo, para o conhecimento do lugar, um encaminhamento é o estudo do 

meio, que além de ser interdisciplinar permite um processo de pesquisa e, por 

conseguinte a construção de conhecimento. Neste processo são demandadas várias 

técnicas de pesquisa, como as observações e as entrevistas para recolher as histórias e 

relatos de pessoas mais velhas, sejam: responsáveis, país, avôs(ós), bisavôs(ós) entre 

outros, bem como registros fotográficos, além das observações da paisagem.  

Em relação à história individual busca-se resgatar as origens de cada estudante. 

O objetivo é conhecer a origem geográfica (local de nascimento), as relações de 

trabalho (ocupações desempenhadas e as condições, pelos mais idosos), principais 

dificuldades enfrentadas (preconceito, racismo etc), os sonhos e as possibilidades para 

sua realização (teve ou não possibilidade de estudar), qual origem ética “raça” (cor da 

pele declarada).  

Quanto à história coletiva, o intuito é reconstruir a história do bairro, o local 

onde a vida acontece, como o objetivo, além de compreender esse espaço enquanto uma 

totalidade e ao mesmo tempo suas particularidades, contribuir com fortalecimento do 

sentimento de pertencimento a este local, com sua valorização e busca por melhorias, 

especialmente em relação ao cuidado com a limpeza e preservação dos espaços privados 
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e públicos. Afinal, é sabido que as condições de salubridade do meio ambiente tem 

interferência direta nas condições de vida, nomeadamente de saúde da população.  

Portanto, busca-se conhecer os laços com o local, com a rua, bairro, cidade (com 

destaque para a escala do bairro) onde a vida acontece. Conhecer o que mais gosta e o 

que não gosta do/no bairro; como contribuir para melhorar a vida no bairro; se conhece 

ações de troca/doação de materiais que não usa mais, como roupas; o que faz com o 

materiais (sofás, pilhas, eletrodomésticos etc.) quando já não servem mais para uso.  

A construção da história ocorre concomitante ao desenvolvimento de outras 

atividades inerentes ao conteúdo curricular de Geografia, a partir do uso de leituras 

objetivas e subjetivas do mundo, bem como por meio da utilização de diversas 

linguagens (cartográfica, textual, iconográfica, oral etc.), que servirão de apoio para as 

aulas de Geografia, considerando a interdisciplinaridade. 

Neste sentido, frente às múltiplas possibilidades para sistematização dos 

materiais e para construção de conhecimentos, destaca-se a produção de textos escritos 

tendo como base os relatos colhidos, a produção de gráficos a partir das informações 

quantitativas levantadas e de modo a internalizar o conhecimento, destaca-se a 

construção de maquetes, enquanto representação tridimensional da realidade. A escolha 

das maquetes tem como objetivo agregar ao tema em foco a capacidade de 

espacialização, por meio da localização e da orientação geográfica, bem como o 

exercício da criatividade e o trabalho coletivo. 

Para o desenvolvimento dos trabalhos os alunos foram divididos em grupos, com 

a liberdade para escolha de um aspecto inerente ao tema “conhecendo e construindo 

minhas histórias” que seria representada. A única exigência era que deveriam ser 

representados aspectos de algum problema preocupasse o grupo. As maquetes foram 

apresentadas pelos grupos aos colegas da sala, de modo que ocorresse um debate sobre 

as questões apresentadas. Buscou observar preocupações convergentes entre os grupos, 

bem como as particularidades observadas por cada um. Além disso, buscou-se estimular 

a análise e correlação das questões trabalhadas com outras variáveis assim como outras 

escalas mais amplas. 

 Afinal, parte-se do pressuposto de que é a partir das particularidades dos lugares 

que entendemos a totalidade do mundo, considerando ainda que é nos lugares que 
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ocorre a busca pela liberdade e a resistência da sociedade civil, segundo Santos (1996), 

às vezes involuntária. Nas palavras de Santos (2008, p. 157-158) 

 

[...] a unidade é o próprio do Planeta e da História, e a diversidade é o próprio 

dos Lugares. Muda o mundo e, ao mesmo tempo, mudam os lugares. Os 

eventos operam essa ligação entre os lugares é uma história em movimento. 

O lugar, aliás, define-se como funcionalização do mundo e é por ele (lugar) 

que o mundo é percebido empiricamente.   

 

Portanto, no contexto atual marcado pelo processo de globalização, 

caracterizado pela homogeneização, pela intensificação de fluxos, mas também pelo 

aumento da mutabilidade e das fragmentações, com a reafirmação das particularidades, 

reitera-se com base em Santos (2008, p.161), que hoje mais importante que a 

consciência do lugar é a consciência do mundo, obtida através do lugar.   

Neste sentido, para que os estudantes tornem cidadãos ativos, criativos, 

preparados para as exigências do mundo atual, é necessário superar o ensino 

fragmentado e desarticulado da dinâmica da sociedade, e passar a considerar a 

complexidade socioespacial, bem como o diálogo com outros campos do conhecimento. 

Isto é possível por meio de propostas de ensino fundamentadas na interdisciplinaridade.  

 

Considerações finais 

O momento atual apresenta-se impregnado por novas dinâmicas, 

particularidades e aceleradas mudanças técnicas e, por conseguinte nas relações sociais.  

Tal contexto desencadeia a necessidade de novas formas para a compreensão das 

dimensões da vida cotidiana considerando as dinâmicas políticas, econômicas e 

ambientais. Neste contexto, a Geografia tem papel de destaque, no sentido de contribuir 

para a emancipação do sujeito, tornando o cidadão de direito e de fato, atuante na 

construção das histórias individual e coletiva. Afinal, conforme destacado por Lacoste 

(1993), ainda que a Geografia escolar seja considerada uma disciplina simplória e 

enfadonha, o conhecimento geográfico consiste em um saber estratégico, útil para além 

do “fazer a guerra”, mas também apropriado pelo Estado e empresas para o 

planejamento e instalação de equipamentos. Ressalta ainda com base Moreira (2007) a 

relevância da Geografia para desvendar as máscaras sociais.  
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A potencialidade dos saberes geográficos na construção de uma visão crítica tem 

sido reconhecida, no entanto ainda persistem desafios para um ensino analítico, político 

e crítico, entre outros aspectos devido às confusões teórico-conceituais em relação às 

categorias de análise geográfica, presentes nos documentos que fundamentam o ensino. 

Há diferenças entre a Geografia acadêmica e a Geografia escolar, por vezes 

desconsideradas no processo de formação dos professores, dificultando assim a prática 

docente na educação básica. Além disso, há que considerar a ocorrência de retrocessos, 

a exemplo da Medida Provisória que trata da reforma do ensino médio, que retira a 

obrigatoriedade, do ensino, dentre outras, da disciplina Geografia. 

Por fim, reafirma que para a compreensão e transformação do mundo, deve 

encaminhar-se partir do lugar, pois é nesta porção do espaço que as práticas sociais e as 

contradições são vivenciadas. Conforme destaca os PCN (2006) “o local é influenciado 

pelo global, assim como este também é influenciado pelas particularidades e 

singularidades dos lugares, sendo o movimento do particular para o geral e do geral para 

o particular um dos fundamentos do método de análise da geografia crítica”.  
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Resumo 

Este estudo tem como finalidade refletir sobre o movimento dos diálogos necessários 

entre as concepções do assessor e do coordenador pedagógico como sujeitos do 

processo de construção de saberes e práticas escolares do ensino fundamental, da rede 

municipal de ensino de Uberaba. Os assessores e coordenadores pedagógicos são 

percebidos como sujeitos que buscam de forma recorrente conhecimentos 

sistematizados que integram e contribuem de maneira positiva e inovadora com as 

experiências educativas das unidades escolares. Ao contribuir com o fazer pedagógico 

das escolas por meio do movimento de ação-reflexão-ação, corroboram para superação 

dos desafios postos pela comunidade escolar. O processo dialógico, como espaço de 

construção de práticas e saberes, favorece a autonomia e a liderança escolar frente as 

questões educacionais. Utilizamos como técnicas de investigações qualitativas: o grupo 

focal e a pesquisa –ação, metodologias que coletam dados por meio das interações 

grupais que promovem a relação teoria e prática. Tivemos como objetivo reunir 

informações no intuito de avaliar opiniões, atitudes, experiências e perspectivas futuras 

dos assessores e coordenadores pedagógicos em seu fazer cotidiano nas diferentes 

unidades escolares, acompanhadas pela Secretaria Municipal de Educação de Uberaba. 

Partimos da elaboração do roteiro de questões que priorizaram a construção da 

identidade do coordenador, seu espaço de atuação e os desafios da prática cotidiana. No 

segundo momento ampliamos a análise junto aos assessores pedagógicos, que compõem 

a Seção de Ensino Fundamental, que se ocuparam em emitir pareceres sobre os 

dados/informações descritas na realização dos grupos focais. E no terceiro momento 

centramos na perspectiva de revelar os sentidos e significados obtidos na análise de toda 

a produção escrita para elaboração desse artigo. 

 

Palavras Chave: assessor, coordenador pedagógico, saberes e práticas. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo tem como finalidade refletir sobre o movimento dos diálogos 

necessários entre as concepções do assessor e do coordenador pedagógico como sujeitos 

do processo de construção de saberes e práticas escolares do ensino fundamental, da 

rede municipal de ensino de Uberaba, afirmando uma política de reflexão-ação-reflexão 

que avancem na constituição de suas identidades e autorias no contexto histórico 

contemporâneo. No intuito de superar a compreensão deturpada da ação desses atores 

no cotidiano das escolas propomos identificar o significado dos trabalhos realizados 

pelos mesmos, buscando apreender se sua dinâmica conduz para um âmbito burocrático 

e técnico ou comunga com uma concepção democrática e integralizadora.  

Averiguamos as informações obtidas mediante compartilhamento de vivências/ 

experiências das diferentes unidades assistidas pela equipe de assessores da Seção de 

Ensino Fundamental e coordenadores pedagógicos das unidades escolares com o 

objetivo de compreender e caracterizar o fazer das unidades, na função de subsidiar a 

prática pedagógica. Para tanto, buscamos investigar a atuação desses profissionais no 

processo de mediação entre a esfera escolar e a Secretaria de Educação de Uberaba – 

Semed. 

 

O percurso histórico da pesquisa-ação evidencia práticas, procedimentos e 

produção consolidada do ponto de vista tanto das políticas curriculares 

quanto do desenvolvimento profissional emergente no campo das concepções 

alicerçadas na dinâmica ação-reflexão-ação. (MALLMANN, 2015, p.80).  

 

Nessa perspectiva, a pesquisa-ação assume uma postura diferenciada diante do 

conhecimento, uma vez que busca, ao mesmo tempo, conhecer e intervir na realidade 

que pesquisa. Essa imbricação entre grupo focal e pesquisa-ação faz com que o 

pesquisador, inevitavelmente, faça parte do universo pesquisado, o que, de alguma 

forma, anula a possibilidade de uma postura de neutralidade e de controle das 

circunstâncias de pesquisa. Os pressupostos epistemológicos caminham, historicamente, 

na direção de uma concepção dialética. No agir comunicativo, os assessores junto aos 

coordenadores pedagógicos podem chegar a um saber compartilhado que vai tecendo 

uma estrutura interacional de confiança e comprometimento. 
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Durante a pesquisa-ação é necessário tempo e espaço para que cada sujeito vá se 

apropriando das mudanças que se operam em suas significações e conceitos de 

educação, que implicam essencialmente na maturidade de suas perspectivas.  

A partir da reunião com os assessores e coordenadores pedagógicos das unidades 

de ensino fundamental da rede municipal de ensino de Uberaba realizamos uma 

dinâmica de grupo com a finalidade de ampliar as reflexões sobre a identidade do 

coordenador pedagógico no contexto escolar. Participaram 82 coordenadores e 17 

assessores pedagógicos. A mesma metodologia foi aplicada em dois turnos de trabalho, 

com aproximação em pequenos grupos por afinidade pessoal. Iniciamos com as 

perguntas que desencadearam as discussões em pequenos grupos. O momento 

oportunizou trocas de experiências e reflexões importantes sobre a lógica da 

coordenação pedagógica realizada nas diversas unidades escolares. Em seguida 

realizamos uma plenária que trouxe à tona questões fundamentais na composição da 

identidade do coordenador pedagógico que precisa ser repensada, reconstruindo seu 

papel de profissional transformador dentro da escola.  

Ao recorremos a essa metodologia de pesquisa tivemos como objetivo reunir 

informações com o intuito de avaliar opiniões, atitudes, experiências e perspectivas 

futuras dos assessores e coordenadores em seu fazer cotidiano.  

Além do nível de estruturação do grupo, vale ressaltar a elaboração do roteiro de 

questões que priorizaram a construção da identidade do coordenador, seu espaço de 

atuação, os desafios da prática cotidiana. Adotamos como recurso a entrevista 

semiestruturada através do questionário.  

Nesse aspecto, nosso papel enquanto moderador do grupo focal foi de assumir 

uma posição de facilitador do processo de discussão, com ênfase nos processos ação-

reflexão-ação, ou seja, no jogo de interinfluências da formação de opiniões sobre o 

tema.  

Assim, fundamentamos nossas análises no formato de grupos exploratórios 

estando esses centrados na produção de conteúdo e na sua orientação teórica voltada 

para a geração de hipóteses, e desenvolvimento de teorias que embasam sua prática.  

Contudo, a primeira fase de nosso estudo consistiu na organização e 

desenvolvimento dos trabalhos com os grupos focais. No segundo momento ampliamos 
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a análise junto aos assessores pedagógicos, que compõem a seção de ensino 

fundamental, e se ocuparam em emitir pareceres sobre os dados/informações descritas 

na realização dos grupos focais. E no terceiro momento centramos na perspectiva de 

revelar os sentidos e significados obtidos na análise de toda a produção escrita para 

elaboração desse artigo. 

 

Processo de construção de saberes e práticas escolares: diálogos necessários. 

Apresentamos algumas reflexões dos coordenadores que em consonância com a 

equipe de assessoria pedagógica da Diretoria de Ensino, Seção de Ensino Fundamental 

se propuseram a discorrer sobre o atual perfil do coordenador pedagógico da rede 

municipal de ensino de Uberaba, a partir das questões propostas. 

Como percebe a sua atuação, como coordenador pedagógico? 

 

“[...] Orientação aos professores, alunos e pais; Diálogo com Educador 

(módulos) e análise dos planos de aula; Plano de ação (coordenador) de 

acordo com Plano De Gestão; Análise de Resultados, inferências de acordo 

com os mesmos. Formação Continuada em serviço. Responsável por mediar 

todo o trabalho pedagógico da Unidade Escolar.”(Coordenadores 

Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino de Uberaba,25/06/2018). 

 

Compreendemos a atuação do coordenador pedagógico como um articulador, 

sendo seu papel fundamental oferecer orientação e acompanhando a prática pedagógica. 

Ser o elo de ligação no trabalho coletivo, baseado nas propostas curriculares, em função 

de sua realidade. Percebendo-se como formadores, fornecendo condições ao professor a 

ser reflexivo e crítico em sua prática. 

Nas respostas analisadas a maioria dos coordenadores pedagógicos percebem 

sua atuação de forma positiva e dinâmica, articulando as ações da escola, propondo 

significado do trabalho coletivo e promovendo parcerias. Sendo mediador entre o 

currículo e os docentes, e também entre os pais da escola e os professores. 

  Como se sente reconhecido em seu espaço de atuação pelo diretor, pelo aluno, 

pelos funcionários, pelos pais, pela comunidade escolar? 

 

“[...] O diretor sabe da importância do coordenador, porém não é 

participativo nas resoluções dos problemas; já em outras unidades há uma 

participação mais efetiva com relação aos problemas diagnosticados. Os 
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alunos se sentem acolhidos, confiam, se expõem. Em geral os funcionários 

nos respeitam e confiam. Alguns pais reconhecem a importância do 

coordenador e confia no trabalho, porém a maioria quer soluções que não 

competem a escola e sim a estruturação familiar.” (Coordenadores 

Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino de Uberaba,25/06/2018). 

 

Os coordenadores em sua maioria se sentem reconhecidos, tanto pelos gestores, 

professores, alunos quanto pelos familiares. Na sua atuação rotineira, encontram ainda 

alguns entraves no processo de seu reconhecimento, em virtude das relações 

interpessoais estabelecidas na comunidade escolar como um todo, nas atribuições 

burocráticas e nos imprevistos rotineiros. Porém, a sua valorização se dá mediante os 

resultados positivos alcançados na atuação junto à comunidade escolar, sendo ele 

fundamental nas situações pedagógicas estabelecidas. 

Os relacionamentos interpessoais são condições de suma importância para 

promover o desempenho de suas atividades. Promover empatias e definir os objetivos 

comuns melhoram e desenvolvem os relacionamentos, embora algumas vezes a coesão 

da equipe seja um processo lento e difícil. Na verdade, relações interpessoais 

confortáveis, de respeito as diferenças são recursos que o coordenador busca para que os 

objetivos sejam alcançados. 

 

“[...] O diretor vê o coordenador pedagógico com respeito e como alguém 

voltado para as ações do processo ensino-aprendizagem; pelo aluno como 

alguém que estabelece limite, disciplina, que refletirá no aprendizado e 

também como alguém que pode ouvi-lo; pelos pais como a comunicação e a 

comunidade escolar como uma parceria para a educação.” (Coordenadores 

Pedagógicos da Rede Municipal de Ensino de Uberaba,25/06/2018) 

 

Os pedagogos apresentaram em suas respostas que muitas são as dificuldades 

encontradas nesta função, mas se sentem reconhecidos pelo seu trabalho, pois são 

primordiais a superação e ao aprimoramento do desempenho pedagógico da unidade 

escolar como um todo. Sempre dialogando com a comunidade escolar, na resolução de 

conflitos e mediando o processo de ensino aprendizagem sendo sua valorização 

consequência de um trabalho que visa a excelência no fazer pedagógico e o respeito nas 

relações humanas, fundamentada na filosofia da rede Municipal de Ensino: Vereda que 

ensina, humaniza e transforma. 

 Quais enfrentamentos desafiam sua prática cotidiana considerando o que é 
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importante e o que é secundário? 

 

“[...] A questão burocrática: relatórios, atas e registros. Superar as 

intervenções com professor na gestão da sala de aula. Entendemos que o 

desafio ainda é de fato aplicar o plano de ação pedagógico numa rotina, uma 

vez que a indisciplina prejudica. Indisciplina atualmente nos faz deixar para 

segundo plano o que deveria ser o primeiro: apoio e atendimento ao 

professor, acompanhamento da prática docente, observar a consonância do 

plano anual com o plano de aula.” (Coordenadores Pedagógicos da Rede 

Municipal de Ensino de Uberaba,25/06/2018). 

 

Muitos enfrentamentos foram citados pelos coordenadores, e entre eles estão as 

questões comportamentais e disciplinares dos alunos, bem como as questões 

burocráticas que são necessárias para o acompanhamento das práticas pedagógicas 

realizadas na escola. O professor recorre constantemente ao pedagogo, quando tem 

dificuldade de dominar a regência em sua sala de aula, o que limita o trabalho 

pedagógico a atividades disciplinares. 

Pensar a prática cotidiana pedagógica pressupõe que o coordenador proponha 

um plano de ação considerando o que é importante e secundário. A sua função não pode 

ficar meramente delegada as questões disciplinares e nem somente à assuntos 

burocráticos, devendo o mesmo priorizar e cumprir suas demandas pedagógicas, 

inerente ao seu cargo. 

Para a Vera Placco (1994), o fato de as demandas do próprio sistema de 

educação, dos diretores, dos pais e alunos serem diferentes acaba contribuindo para 

desviar o coordenador de sua função original. Uma escola tem sempre urgências, e o 

coordenador pedagógico acaba solicitado nesses momentos. Há um descompasso muito 

grande, com demandas contraditórias. 

Portanto é necessário que o coordenador pedagógico tenha um plano de ação que 

defina as prioridades para o bom andamento de sua prática nos aspectos rotineiros, 

semanais e mensais. Neste sentido, destacamos a contribuição de Matus (1991), que, 

insiste na necessidade da caracterização das atividades de trabalho, propõe quatro 

conceitos: importâncias, rotinas, urgências e pausas, os quais serão de utilidade para 

compreensão e transformação das ações cotidianas do coordenador pedagógico. 
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Rememoramos aqui o estudo já realizado, em 2017, sobre os conceitos citados 

do livro: O Coordenador Pedagógico e o Cotidiano da Escola, organizado por Vera 

Maria Nigro de Souza Placco e Laurinda Ramalho de Almeida. O estudo refere-se à 

Formação Continuada do Coordenador Pedagógico em parceria com a Seção de Ensino 

Fundamental/Semed, na Casa do Educador Dedê Prais, na cidade de Uberaba, MG. 

Sujeitos de ação e reflexão:  assessor e coordenador pedagógico. 

Diante das considerações apresentadas anteriormente o contexto atual do ensino 

fundamental, na perspectiva pedagógica, requer continua reflexão, com a necessidade 

de avançar significativamente nos processos de ensino e aprendizagem. O trabalho de 

assessoria pedagógica aproxima-se profissionalmente da coordenação de cada escola 

potencializando o trabalho ali desenvolvido. Cada unidade tem seu perfil e cada 

assessor incorpora as capacidades e fragilidades específicas da unidade que comungam 

com os pressupostos político-institucionais, conceituais e metodológicos em 

consonância com a rede municipal de ensino. 

A equipe da Seção de Ensino Fundamental estabeleceu como meta no Plano de 

Gestão da Semed assegurar, por meio de assessoramentos in loco e plantões, o 

acompanhamento pedagógico e intervenções em 100% das Unidades de Ensino 

Fundamental quanto à execução, pelas escolas, do Projeto Político Pedagógico, a 

utilização das Matrizes Curriculares Municipais e os resultados das avaliações externas e 

internas, visando a qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

A referida assessoria é realizada mediante o acompanhamento semanal e 

reconhece a lógica das relações e suas intersubjetividades no processo educativo apoiando 

a diversidade das atividades de orientação aos alunos e professores: suas complexidades, 

suas contradições, sentindo-se parte integrante e motivadora nas capacidades de pesquisa, 

reflexão e ação de cada escola. 

Considera, portanto, a diversidade como fator de enriquecimento, pois pode lidar 

com os diversos sujeitos envolvidos: gestores, professores, alunos, pais, comunidade 

escolar em que as ideias convergem significados, quando pensadas coletivamente. 

Nesse sentido, o exercício democrático de uma gestão participativa entre assessores e   

coordenadores começa a impulsionar um novo olhar sobre o fazer educativo. Assim, 

todos os envolvidos se colocam abertos a esta dinâmica de relações integradas entre 
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Semed/Escola e possibilitam expandir o potencial da comunidade escolar. 

Todavia, tais relações se estabelecem na responsabilidade partilhada, no confronto 

cotidiano, no movimento da relação teoria e prática e principalmente nas reuniões mensais 

dos coordenadores pedagógicos, lócus de formação continuada privilegiada a partir do 

“chão da escola” (expressão difundida para aproximar o trabalho com vistas à realidade 

vivenciada). 

O diálogo como espaço de construção de práticas e saberes favorece a autonomia 

e a liderança escolar frente as questões educacionais e as decisões em função do coletivo. 

Coordenadores pedagógicos e assessores da Semed assumem uma postura proativa que 

alinha os propósitos educativos do Projeto Político Pedagógico institucional às Matrizes 

Curriculares Municipais, e a Base Nacional Comum Curricular - BNCC. São muitos e 

variados os percursos que definem a linha pedagógica de cada unidade, e o assessor 

transita em diferentes realidades o que lhes possibilita uma análise mais abrangente e não 

menos focada de caráter pedagógico, pois o mesmo assiste a mais de uma unidade escolar. 

Os planejamentos das ações dos assessores pedagógicos junto aos coordenadores 

das unidades são permeados pelas pautas de assessoramento constituídas a partir da 

observação da rotina escolar definida pelo calendário e plano curricular da instituição. 

Assim, o trabalho do assessor tem respaldo quando estabelece consonância com o 

trabalho do coordenador pedagógico e a gestão escolar, pois as partes compõem o todo 

numa reflexão que se estabelece no coletivo e no cotidiano da escola. 

 

Para responder às exigências de qualidade e produtividade da escola pública, 

a gestão da educação deverá realizar-se plenamente em seu caráter mediador. 

Ao mesmo tempo, consentânea com as características dialógicas da relação 

pedagógica, deverá assumir a forma democrática para atender tanto ao direito 

da população ao controle democrático do estado quanto à necessidade que a 

própria escola tem da participação dos usuários para bem desempenhar suas 

funções. (PARO, 1998, p. 7) 

 

Em consonância com o pensamento de Paro (1998), citado acima, relativo a 

qualidade e produtividade da escola pública o processo de acompanhamento do assessor 

pedagógico quanto ao desempenho acadêmico dos alunos tem início com o sistema de 

avaliação diagnóstica que se dá com os direitos de aprendizagem do ano anterior. 

A equipe assessora às práticas avaliativas internas, externas e de larga escala das 
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unidades escolares, orienta a gestão de resultados quanto ao: ideb/ prova brasil/saeb, 

pacto de metas, entre outros programas. Pois, percebe a unidade como parte de um 

sistema federal de relações que impulsionam a construção educativa. 

O trabalho de monitoramento e acompanhamento do assessor pedagógico, junto 

as escolas, demandam a elaboração de relatórios diários das ações desenvolvidas, com o 

intuito de fornecer subsídios que possibilitem uma análise mais cuidadosa das 

problemáticas do cotidiano escolar. 

Semanalmente a coordenação da assessoria pedagógica realiza encontros para 

estabelecer as pautas de assessoramento, definidas e socializadas com as escolas para 

observações e acompanhamento do desempenho dos alunos e da prática pedagógica. São 

momentos relevantes para a interlocução das práticas vivenciadas pelos assessores nas 

diferentes realidades escolares. Nas dinâmicas desses encontros se constituem os 

estudos bibliográficos condições de saberes necessários que alinham teoria e prática. 

Contudo, além dos estudos de acompanhamento ao desempenho escolar promovemos 

reuniões mensais de cunho pedagógico com o coordenador das escolas. Nessas reuniões 

são realizadas as análises das situações de aprendizagem recorrentes que necessitam de 

intervenções e que são implementadas pela equipe de assessoria pedagógica para 

melhoria do desempenho do processo de ensino e aprendizagem. 

Na relação com a prática pedagógica a assessoria orienta a aplicação dos 

instrumentos que a norteiam. Tais instrumentos são uma composição coletiva, de caráter 

democrático e participativo desenvolvida por comissões representativas de cada 

modalidade de ensino na definição dos mesmos e na composição do Plano de Gestão da 

Semed. Estes são reavaliados anualmente para possíveis redimensionamentos 

e/ou simplificações tendo em vista as inovações de comunicação tecnológica, entre 

novas concepções de saberes e práticas. 

Esse artigo pautou-se na identificação e significação do trabalho do assessor 

pedagógico, na dinâmica escolar, como elo entre a Secretaria Municipal de Educação 

numa parceria necessária com os coordenadores pedagógicos, e demais atores da 

comunidade escolar corresponsabilizando-os pelos processos pedagógicos vividos. 

Assim, o exercício da assessoria pedagógica nunca é estático baseado apenas em 

tabulações de dados quantitativos, mas sempre um processo de ação-reflexão-ação, 
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partindo das experiências exitosas e avançando diante aos desafios na promoção de 

procedimentos educativos mais significativos. Contudo, vale ressaltar que quando 

pensamos a pedagogia das/nas escolas as reflexões primordiais sobre o processo de 

ensinar e aprender ainda impõem grandes desafios frente os avanços hora alcançados. 

Nessa perspectiva, entendemos que as avalições externas não são meras 

exposições de números que colocam a escola numa escala de proficiência, mas que, 

sobretudo, dimensionam o trabalho escolar para uma nova política de continuidade dos 

avanços que desafiam a própria instituição. Nesse sentido a assessoria tem como papel 

preponderante suprir este entendimento de que não preparamos os alunos para Prova 

Brasil/Saeb, mas para a sua condição de sujeitos que enfrentam a vida preparados em sua 

condição de construção conhecimentos significativos, mediante a garantia de seus 

direitos de aprendizagem. 

Assim, evidenciamos que as ações dos assessores pedagógicos no cotidiano 

escolar são estimuladoras, democráticas e principalmente proativas e que o 

monitoramento e o acompanhamento realizados têm contribuído para o fortalecimento da 

gestão escolar, pois, para Lück (2009), “a qualidade do ambiente escolar como um todo 

determina a qualidade do processo pedagógico […]”. Dessa forma, o assessor 

pedagógico, ao desenvolver suas atribuições no interior das escolas, prima por um 

trabalho de equipe permeado por responsabilidade mútua, que mobilize o coordenador e 

toda a escola em direção ao cumprimento dos objetivos educacionais traçados. 

Para tanto, a construção de uma visão coletiva da ação pedagógica depende do 

desenvolvimento da competência comunicativa dos assessores pedagógicos e seus pares, 

ou seja, faz-se necessário um caminhar na perspectiva cooperativa que valorize a 

participação de todos os envolvidos no processo. Contudo, suas ações devem estar 

alicerçadas na LDB 9.394/96, pois o assessor pedagógico deve acompanhar a esfera 

escolar a partir de seu regimento interno, seu projeto político pedagógico, bem como seu 

plano de gestão, o que caracteriza uma preocupação em desenvolver suas atribuições 

pautadas na legislação educacional vigente. 

Entretanto, a autonomia do gestor na escola não fica ameaçada com as orientações 

e/ou intervenções através dos assessores pedagógicos, como traduzido por Giancaterino, 

que afirma: 



 

1395 

 

 

Todo tipo de gestão escolar precisa ser coerente com o sistema nacional de 

ensino. Melhorar a escola como organização não significa decretar políticas e 

programas decididos centralmente para pressionar ou intimidar as escolas 

para melhorarem. Tampouco, significa eliminar todos os regulamentos e 

normas, deixando a escola à deriva em um mar de autonomia. 

(GIANCATERINO,2010, p. 41-42) 

 

Por conseguinte, o assessor pedagógico precisa desempenhar bem o papel de 

mediador entre os sistemas Semed/Escola, para que as políticas advindas da Secretaria 

Municipal de Educação sejam implementadas sem interferência na autonomia 

administrativa e pedagógica das escolas. Visto que as ações advindas da Semed se 

materializam na escola principalmente por meio das ações desses profissionais, pois os 

sistemas precisam estar inter-relacionados e caminharem juntos e integrados para a 

melhoria do processo educativo. 

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

Constatamos ao longo desse estudo que a atuação do assessor e do coordenador 

pedagógico da rede municipal de Uberaba propõem significados ao trabalho coletivo, 

promovendo parcerias. Sendo capazes de dialogar com a comunidade escolar, na 

resolução de conflitos e mediar os processos de ensino-aprendizagem, sendo sua 

valorização consequência de um trabalho que visa a excelência no fazer pedagógico. 

Observamos também a tomada de consciência por parte dos assessores e 

coordenadores pedagógicos ao se posicionarem em relação às suas atribuições, cientes 

que seu trabalho é muito abrangente dentro da unidade escolar, reforçando a 

necessidade de parceria e redes colaborativas, frente aos problemas emergenciais. Para 

tanto, pensar a prática cotidiana pedagógica pressupõe que o coordenador proponha um 

plano de ação considerando o que é importante e secundário em que a assessoria 

pedagógica se apoiará pra futuros compartilhamentos e intervenções. 

Vale ressaltar o desafio ao compor a equipe gestora da unidade escolar 

estabelecendo o elo que desencadeia as mais significativas reflexões em torno do 

processo de ensino e aprendizagem trazendo à equipe a responsabilidade do movimento 

pedagógico e da constituição de saberes necessários à sua prática cotidiana. 

Nesse sentido, nossas considerações parciais precisam ser ampliadas pelo 
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movimento de uma prática educacional favorável ao aprendizado de todos. Desinstale a 

mesmice metodológica dos processos educativos e desafie práticas que consolidem 

possibilidades de preservar as conquistas que resultam da luta de seus papéis na escola e 

na Semed e que se tornem referências em direção a revisões de concepções e práticas 

que viabilizem mudanças na direção de um trabalho pedagógico coletivo. 

 O maior desejo neste sentido e, ao que aponta os demais estudos, é compreender 

que já não nos serve o jargão do coordenador pedagógico como “apagador de 

incêndios” e do assessor como “papel burocrático e técnico”. Pressupõe, portanto novos 

conceitos sob a ótica da contemporaneidade e os novos paradigmas da sociedade atual 

na busca do reconhecimento e valorização dos profissionais. Somos tecedores de 

saberes à saber, frente a atual realidade.  

Nesse sentido, Neubauer (2010, p. 106) esclarece que o assessor/mediador deve 

ter “habilidade e conhecimento para auxiliar as escolas a organizarem e realizarem 

reuniões coletivas que lhes permitam discutir, no interior de cada unidade escolar, 

aspectos centrais para seu bom funcionamento”, devendo exercer a sua função de forma 

preventiva e não somente interventiva. Tendo como meta superar os reducionismos dos 

aspectos burocráticos que permeiam o metiê do assessor, como condição essencial para a 

valorização de suas funções de apoio e aperfeiçoamento da prática pedagógica no 

cotidiano escolar. 

Assim sendo, nosso estudo pôde concluir que as ações desenvolvidas pelos 

assessores e coordenadores pedagógicos têm contribuído para o fortalecimento da 

autonomia da gestão escolar, e promovido uma maior articulação entre a Semed e a 

escola, e suas práticas pedagógicas são compartilhadas e disseminadas de forma 

próxima e integrada às unidades escolares. Pois, pudemos constatar que em sua prática 

tem conduzido democraticamente as intervenções com o gestor, com os pedagogos e com 

os professores. Entretanto, convém destacar que desenvolver ações que promovam uma 

gestão democrática, participativa e aberta ao diálogo não é tarefa fácil, pois envolvem 

muitos atores que desempenham atividades distintas, mas que se complementam quando 

bem executadas. 

Nesse aspecto nossa pesquisa coaduna e dá visibilidade, ao esforço colaborativo 

entre unidades escolares e Semed, através do viés do assessor e coordenador 
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pedagógico, que velhas práticas devem ser abandonadas, como um trabalho 

eminentemente burocrático, para dar lugar a uma postura que assegure a parceria e o 

diálogo profissional harmonioso, para que a ação educativa se realize eficientemente. 
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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo apresentar algumas notas de estudos sobre as principais 

contribuições da linguística textual para o campo do ensino de língua portuguesa, 

sobretudo, retomando os conceitos de texto e coerência textual. A teoria em questão 

permite analisar a produção textual em sua complexidade, abrangendo não somente as 

relações internas que se dão na sintaxe textual, como também as relações externas 

presentes na semântica do texto, no contexto de sua produção e interpretação.  

  

Palavras-chave: Ensino de língua portuguesa; Linguística textual; Texto.  

 

Introdução  

“Alfabetizar pelo texto”. “O texto é ponto de chegada e partida em sala de aula.” 

O texto é isso, ou aquilo... Frases como estas no ambiente escolar se tornaram 

frequentes, quando a discussão é ensino de língua portuguesa e metodologia de ensino. 

Os professores se amparam nos textos para diversificarem suas práticas em sala de aula. 

Variando os gêneros, acredita-se que se têm métodos inovadores. Essa ideia está em 

grande recorrência no discurso dos educadores, uma vez que, durante anos, a escola 

valorizou somente os textos canônicos de autores consagrados da literatura nacional e 

internacional.  

O princípio do texto como objeto de ensino no Brasil, na base do processo de 

ensino e aprendizagem da língua, segundo Rojo e Cordeiro (2004) ganhou um novo 

fôlego na década de 1980. De acordo com as autoras, “esse princípio foi sendo afirmado 
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por diversas propostas curriculares e programas em diferentes estados no Brasil, e uma 

obra não única, mas importante nesse processo, é, por exemplo, o livro organizado por 

Geraldi em 1984, intitulado O texto na sala de aula: Leitura e produção”
21

 (ROJO; 

CORDEIRO, 2004, p. 7). 

Porém, quando o texto entrou nas práticas em sala de aula, a primeira ênfase foi 

na exploração de categorias gramaticais. O texto estava muito mais como pretexto de se 

ensinar gramática, longe do ideal do trabalho com o sentido e fruição para o gosto e 

prazer na leitura. Os livros didáticos passaram, desde então, a introduzir os capítulos 

com algum texto, exigindo do professor que conhecesse as propriedades textuais, além 

da gramaticalização. 

Como fica nítido, o texto tem sido foco de discussão em diversos campos do 

estudo da linguagem, portanto requer que situemos em qual perspectiva fazemos nossas 

considerações. Ao se referirem ao texto, Bentes e Rezende (2008) abordam que ele é 

 

Conceito controverso, mote de disputa teórica de um campo, quando não de 

domínios teóricos diferentes, quiçá inconciliáveis. Fenômeno com o qual 

lidamos cotidianamente em nossas práticas comunicativas, de tal forma que 

se pode afirmá-lo parte constitutiva (inalienável) de nossas vidas. Fenômeno 

ainda cujas diversas manifestações nos são familiares e reconhecíveis, mas 

para o qual não consta haver definição teórica que satisfaça 

concomitantemente a todos os campos de pesquisa que o abordam (BENTES; 

REZENDE, 2008, p. 19). 

 

 Indursky complementa que “pensar a categoria texto vai permitir-me salientar 

que, dependendo da concepção teórica, texto pode ser entendido diferentemente, suas 

propriedades textuais podem ser mais ou menos numerosas e, inclusive, diferentes” 

(INDURSKY, 2010, p. 35). 

 Logo, esse trabalho tem por objetivo apresentar as principais contribuições da 

linguística textual para o campo do ensino de língua portuguesa, sobretudo, retomando 

os conceitos de texto e coerência textual. A nosso ver, a teoria em questão permite 

                                                           
21 Como este artigo trata-se de notas de estudos, em que analisamos conceitos considerados 

importantes para o campo do ensino de língua portuguesa, pedimos licença ao leitor, em 

colocar no corpo do texto citações com mais de 3 linhas, já que nossa intenção foi trazer as 

principais contribuições de autores da linguística para o estudo em questão.  



 

1400 

 

analisar a produção textual em sua complexidade, envolvendo não somente as relações 

internas que se dão na sintaxe textual, como também nas relações externas presentes na 

semântica do texto, no contexto de sua produção e interpretação. Temos com a 

linguística textual a possibilidade de distinguir a produção textual como uma complexa 

rede, tecida por uma infinidade de fios (vozes), portanto uma produção dialógica, que 

faz em si conexões – coesão e coerência (KOCH, 2003, 2010a; KOCH; TRAVAGLIA, 

2011). Logo, o sentido é dado pelo texto e ao mesmo tempo construído pelos 

interlocutores. Afinal, o texto em si provoca reflexões, mas sem os interlocutores estas 

não são possíveis, o que nos faz afirmar que texto e contexto exercem entre si ações de 

complementaridade. 

 A linguística textual surgiu na década de 60 do século XX, na Europa, 

especialmente na Alemanha, ganhando projeção a partir da década de 70, “teve 

inicialmente por preocupação descrever os fenômenos sintático-semânticos ocorrentes 

entre enunciados ou sequências de enunciados, alguns deles, inclusive, semelhantes aos 

que já haviam sido estudados no nível da frase” (KOCH, 2010a, p. 7). 

 Na década de 70, ao contrário do que circulava nas análises linguísticas 

(gramática estrutural e gerativista), criam-se as gramáticas do texto, que pretendiam 

“apresentar os princípios de constituição do texto em dada língua” (KOCH, 2010a, p. 

7). 

 Porém, é somente em 1980 que se configuram as teorias do texto. De tal modo 

compreendemos a linguística textual como o estudo que não se limita à análise da 

palavra ou frase isolada, mas se expande para a produção como um todo; esta é 

“considerado a unidade básica de manifestação da linguagem, visto que o homem se 

comunica por meio de textos e que existem diversos fenômenos linguísticos que só 

podem ser explicados no interior do texto” (Koch, 2010a, p. 11, grifos nossos). 

Acreditamos que, se o homem se comunica com alguém, e o texto entra como elemento 

de comunicação, o sentido está no texto e para além dele. Os mecanismos linguísticos, 
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assim, são utilizados incorporando as experiências do ser humano, originando um 

discurso polifônico, que está ligado a um contexto específico
22

. 

  

Texto: demarcando o conceito 

 O que o é texto para a linguística textual?  

 Não há como responder a esta pergunta, sem definirmos de qual perspectiva 

teórica estamos tratando. Na linguística textual, de acordo com Koch (2003), ao refletir 

sobre o texto, seu conceito pode variar de acordo com o autor e/ou orientação teórica 

adotada. No primeiro momento da linguística textual, o texto já foi tratado como “a. 

unidade linguística (do sistema) superior à frase; b. sucessão ou combinação de frases; 

c. cadeia de pronominalizações ininterruptas; d. cadeia de isotopias; e. complexo e 

proposições semânticas” (KOCH, 2003, p. 25). 

 Nas orientações pragmáticas, o texto foi entendido:  

 

a. pelas teorias acionais, como uma sequência de atos de fala; b. pelas 

vertentes cognitivistas, como fenômenos primariamente psíquico, resultado, 

portanto, de processos mentais; e c. pelas orientações que adotam por 

pressuposto a teoria da atividade verbal, como parte de atividades mais 

globais de comunicação, que vão muito além do texto em si, já que este 

constitui apenas uma fase desse processo global (KOCH, 2003, p. 25 e 26). 

 

 

No trabalho de Koch (2003), defende-se a posição: 

 

 “a produção textual é uma atividade verbal, a serviço de fins sociais e, 

portanto, inserida em contextos mais complexos de atividades” (KOCH, 2003, p. 26). 

É uma atividade verbal, pois está vinculada à linguagem (atividade específica do 

ser humano), e como tal, se organiza a partir da utilização dos signos linguísticos, em 

contextos sociais que são distintos, e por assim serem a atividade verbal se processa 

com características específicas de seu contexto de produção. Na escola, os contextos de 

produção textual da criança, muitas vezes, são enquadrados nos gêneros: o professor 

                                                           
22

 Embora empreguemos no singular, reconhecemos que um contexto específico, em si, é formado por 

tantos outros, que ao constituir-se auxilia na constituição dos outros. 
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pede a essa criança que faça uma narração, e ela tem que escrevê-la seguindo certas 

normas típicas, para que assim seja considerada narração. O gênero se transforma em 

forma, e o texto em massa que deve se encaixar no formato assim proposto, o que foge 

totalmente à função do ensino de língua portuguesa. 

 

 “trata-se de uma atividade consciente, criativa, que compreende o 

desenvolvimento de estratégias concretas de ação e escolha de meios adequados à 

realização dos objetivos; isto é, trata-se de uma atividade intencional que o falante, de 

conformidade com as condições sob as quais o texto é produzido, empreende, tentando 

dar a entender seus propósitos ao destinatário através da manifestação verbal” (KOCH, 

2003, p. 26). 

É consciente, pois ao escrever ou falar, o sujeito coloca a linguagem como 

objeto de uso, e ao usá-la reflete sobre ela, quando escolhe a melhor palavra para 

construir uma frase, quando pensa a melhor forma de organizar a estrutura dos 

parágrafos ou fala.  Logo, a tomada de consciência se dá no próprio fluxo linguístico-

pragmático. Nas manifestações verbais, e nas marcas textuais transparecerão as 

intencionalidades da escrita do texto, afinal “os textos são resultados da atividade verbal 

de indivíduos socialmente atuantes, na qual estes coordenam suas ações no intuito de 

alcançar um fim social, de conformidade com as condições sob as quais a atividade 

verbal se realiza” (KOCH, 2003, p. 26). 

 

 “é uma atividade interacional, visto que os interactantes, de maneiras 

diversas, se acham envolvidos na atividade de produção textual.” (KOCH, 2003, p. 26) 

O texto é uma atividade interacional, pois não há como se produzir um texto 

deixando de lado todas as crenças, vivências e etc. Temos que entender os interactantes 

não só como os sujeitos produtores, mas também como quem está atrás dele e nele
23

, 

                                                           
23

 Consideramos o ideário da polifonia bakhtiniana, neste ponto. A polifonia é para Bakhtin não um 

campo de muitas vozes, e sim o campo em que coexistem as vozes em um mesmo espaço, sem que uma 

se sobreponha à outra. A polifonia, também, delineia uma utopia bakhtiniana, que segundo Faraco: 

“Vivendo em um mundo pesadamente monológico, Bakhtin foi, portanto, muito além da filosofia das 

relações dialógicas criadas por ele e por seu Círculo e se pôs a sonhar também com a possibilidade de um 

mundo polifônico, de um mundo radicalmente democrático, pluralista, de vozes equipolentes, em que, 
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além dos próprios signos linguísticos, que neste caso, farão a mediação entre a voz do 

produtor e a do leitor. 

Desta forma, podemos conceituar o texto, na perspectiva de Koch como  

 

uma manifestação verbal constituída de elementos linguísticos selecionados e 

ordenados pelos coenunciadores, durante a atividade verbal, de modo a 

permitir-lhes, na interação, não apenas a depreensão de conteúdos 

semânticos, em decorrência da ativação de processos e estratégias de ordem 

cognitiva, como também a interação (ou atuação) de acordos com práticas 

socioculturais (KOCH, 2003, p. 27). 

 

 Depreender os conteúdos semânticos na produção textual equivale à ideia 

de que o “sentido não está no texto, mas se constrói a partir dele, no curso da 

interação” (KOCH, 2003, p. 30). Para que se constitua de sentido o texto, os 

coenunciadores selecionarão elementos linguísticos, mantendo a organização das 

informações textuais. Há, portanto, um processamento textual, a partir de uma ponte 

entre a informação dada à informação nova. Este processamento textual se dá com o 

acesso a diferentes sistemas de conhecimento: o linguístico
24

, o enciclopédico
25

 e o 

interacional
26

. Estes conhecimentos se relacionam a todo o momento e são acessados 

durante a produção, sem que haja uma separação definidora. 

Fávero, também teórica da linguística textual, considera “o texto mais do que a 

soma de enunciados que o compõem, sua produção e compreensão derivam de uma 

competência específica do falante – a competência textual
27

” (FÁVERO, 2003, p. 6). 

                                                                                                                                                                          
dizendo de modo simples, nenhum ser humano é reificado; nenhuma consciência é convertida em objeto 

de outra; nenhuma voz social se impõe como a última e definitiva palavra” (FARACO, 2009, p. 79). 
24

 “O conhecimento linguístico compreende o conhecimento gramatical e o lexical, sendo o responsável 

pela articulação som-sentido. É ele o responsável, por exemplo, pela organização do material linguístico 

na superfície textual, pelo uso dos meios coesivos que a língua nos põe à disposição para efetuar a 

remissão ou a sequenciação textual, pela seleção lexical adequada ao tema e/ou aos modelos cognitivos 

ativados” (KOCH, 2003, p. 32). 
25

 “O conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo é aquele que se encontra armazenado na 

memória de cada indivíduo, quer se trate de conhecimento do tipo episódico (os “modelos cognitivos” 

socioculturalmente determinados e adquiridos através da experiência)” (Koch, 2003, p. 32). 
26

 “O conhecimento sociointeracional é o conhecimento sobre as ações verbais, isto é, sobre as formas de 

inter-ação através da linguagem. Engloba os conhecimentos do tipo ilocucional, comunicacional, 

metacomunicativo e superestrutural” (KOCH, 2003, p. 32). 
27

 O que uma competência textual? Para Fávero, “todo falante de uma língua tem a capacidade de 

distinguir um texto coerente de um aglomerado incoerente de enunciados e esta competência é linguística, 

em sentido amplo (distingue-se da competência frasal ou linguística em sentido restrito, como a descreve, 

por exemplo, Chomsky em Aspects of the theory of syntax (1965). Qualquer falante é também capaz de 
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 No trabalho realizado por Fávero e Koch, em 1983, “Linguística Textual: 

Introdução”, as autoras dão ao texto duas acepções: 

 

Texto em sentido lato, designa toda e qualquer manifestação da capacidade 

textual do ser humano, (quer se trate de um poema, quer de uma música, uma 

pintura, um filme, uma escultura etc.), isto é, qualquer tipo de comunicação 

realizado através de um sistema de signos. Em se tratando da linguagem 

verbal, temos o discurso, atividade comunicativa de um falante, numa 

situação de comunicação dada, englobando o conjunto de enunciados 

produzidos pelo locutor (ou por este e seu interlocutor, no caso do diálogo) e 

o evento de sua enunciação. O discurso é manifestado, linguisticamente, por 

meio de textos (em sentido estrito). Nesse sentido, o texto consiste em 

qualquer passagem, falada ou escrita, que forma um todo significativo, 

independente de sua extensão. Trata-se, pois, de uma unidade de sentido, de 

um contínuo comunicativo contextual que se caracteriza por um conjunto de 

relações responsáveis pela tessitura do texto – os critérios ou padrões de 

textualidade, entre os quais merecem destaque especial a coesão e coerência 

(FÁVERO; KOCH, 1983, p. 25). 

 

Portanto, para se analisar um texto, via linguística textual, deveremos considerar 

dois grandes eixos definidores das atividades verbais: a coesão e coerência textuais. 

Para este trabalho, descreveremos a seguir as principais perspectivas da linguística 

textual sobre coerência.  

 

Coerência textual 

A coerência textual, nas aulas de língua portuguesa, assim como a coesão, são 

dois itens muito explorados, principalmente, no que concerne à correção das produções 

textuais.  

O conceito que circula é que a coerência está ligada à ideia de dar sentido ao 

texto. Quando geralmente formulamos a pergunta “O texto está coerente?” queremos 

saber se ele tem sentido. Por conseguinte, a coerência está atrelada ao “princípio de 

interpretabilidade, ligada à inteligibilidade do texto numa situação de comunicação e à 

capacidade que o receptor tem para calcular o sentido deste texto” (KOCH; 

TRAVAGLIA, 2011, p. 21). Koch e Travaglia (2011), ao tratarem do sentido do texto, 

                                                                                                                                                                          
parafrasear um texto, de resumi-lo, de atribuir-lhe um título, de produzir um texto a partir de um título 

dado e de distinguir um texto segundo os vários tipos de texto (por exemplo, uma conversação de um 

texto científico, de uma receita de bolo, de uma poesia). Todas essas habilidades explicitam a 

competência textual e justificam a construção de uma gramática textual” (FÁVERO, 2003, p. 6). 
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evidenciam que este deve ser interpretado de forma global, não há como analisar a 

coerência do texto observando-o em lacunas. O texto, enquanto atividade verbal e 

interativa compõe elos constantes de ligação, sem estas, ele fica fracionado e 

desmembrado, portanto incoerente. Logo, “para haver coerência é preciso que haja a 

possibilidade de estabelecer no texto alguma forma de unidade ou relação entre seus 

elementos” (KOCH; TRAVAGLIA, 2011, p. 21 e 22). 

Enquanto atividade de comunicação será a coerência a responsável por dar às 

sequências linguísticas um caráter textual, pois 

 

é a coerência que faz com que uma sequência linguística qualquer seja vista 

como um texto, porque é a coerência, através de vários fatores, que permite 

estabelecer relações (sintático-gramaticais, semânticas e pragmáticas) entre 

os elementos da sequência (morfemas, palavras, expressões, frases, 

parágrafos, capítulos, etc.), permitindo construí-la e percebê-la, na recepção, 

como constituindo uma atividade significativa global. Portanto, é a coerência 

que dá textura ou textualidade à sequência linguística, entendendo-se por 

textura ou textualidade aquilo que converte uma sequência linguística em 

texto. Assim sendo, podemos dizer que coerência dá origem à textualidade 

(...) (KOCH; TRAVAGLIA, 2011, p. 53 e 54, grifos dos autores). 

 

 Logo, entendemos o texto como uma unidade de sentido e para que esta 

se constitua há vários fatores que auxiliam na coerência textual: 

 Os elementos linguísticos: embora o sentido do texto não esteja apenas 

relacionado a sua estrutura sintática, é impossível pensar no estabelecimento da 

coerência sem que haja uma boa organização dos elementos linguísticos. Koch e 

Travaglia evidenciam que “esses elementos servem de pistas para a ativação dos 

conhecimentos armazenados na memória, constituem o ponto de partida para a 

elaboração de inferências, ajudam a captar a orientação argumentativa dos enunciados 

que compõem o texto, etc.” (KOCH; TRAVAGLIA, 2011, p. 71). 

 O conhecimento de mundo: o nosso conhecimento de mundo será um dos 

propulsores para darmos sentido ao texto. Não há como enxergarmos, coerentemente, 

uma produção textual se desconhecermos o assunto ali tratado. “Se o texto falar de 

coisas que absolutamente não conhecemos, será difícil calcularmos o seu sentido e ele 

nos parecerá destituído de coerência” (KOCH; TRAVAGLIA, 2011, p. 72). 
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 O conhecimento compartilhado: este conhecimento seria os elos entre 

escritor e leitor. Faz-se necessário que estabeleçam um mínimo de conhecimentos 

comuns, para que ocorra entendimento entre ambos. “Os elementos textuais que 

remetem ao conhecimento partilhado entre os interlocutores constituem a informação 

“velha” ou dada, ao passo que tudo aquilo que for introduzido a partir dela constituirá a 

informação nova trazida pelo texto” (KOCH; TRAVAGLIA, 2011, p. 77). 

 As inferências: Koch e Travaglia (2011) dão um exemplo interessante 

para explicitar o conceito de inferência: assim como o iceberg, que revela apenas uma 

parcela de seu gelo, o texto também carrega nas suas entrelinhas informações que 

exigem do leitor uma relação não explícita com o seu conhecimento de mundo e 

partilhado. Inferir significa buscar outros elementos que não estão presentes no texto 

para auxiliar na constituição do sentido textual, para operacionalização da textualidade. 

 Os fatores de contextualização: “são aqueles que “ancoram” o texto em 

uma situação comunicativa determinada” (KOCH; TRAVAGLIA, 2011, p. 81). Os 

fatores de contextualização são de dois tipos (Cf. MARCUSCHI, 1983): os 

contextualizadores e os perspectivos ou prospectivos. Como exemplo dos 

contextualizadores estão “a data, o local, a assinatura, elementos gráficos, timbre etc., 

que ajudam a situar o texto e, portanto, a estabelecer-lhe a coerência” (KOCH E 

TRAVAGLIA, 2011, p. 81). “Os fatores perspectivos ou prospectivos são aqueles que 

avançam expectativas sobre o conteúdo – e também a forma – do texto: título, autor, 

início do texto” (KOCH E TRAVAGLIA, 2011, p. 82). 

 A situacionalidade: este fator de coerência deve ser visto em duas 

direções: 1) da situação para o texto e, 2) do texto para a situação. Na primeira direção 

“trata-se de determinar em que medida a situação comunicativa interfere na 

produção/recepção do texto e, portanto, no estabelecimento da coerência” (KOCH; 

TRAVAGLIA, 2011, p. 85). Em 2 é importante frisar que o texto não é a cópia do 

mundo real, mas um olhar de alguém sobre um determinado momento ou objeto, que é 

descrito a partir de uma experiência individual e contextualizada. O receptor do texto 

fará a interpretação de acordo com as suas vivências e crenças. Deste modo, “há sempre 

uma mediação entre o mundo real e o mundo textual” (KOCH; TRAVAGLIA, 2011, p. 

85). 
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 A informatividade: o texto precisa se destacar nas suas informações. Se 

trouxer apenas informações previsíveis terá um nível de informatividade baixo. “Um 

texto será tanto menos informativo, quanto mais previsível ou esperada for a informação 

por ele trazida” (KOCH; TRAVAGLIA, 2011, p. 86). 

 A focalização: um texto não pode tratar de diversos temas ao mesmo 

tempo, ele precisa manter um foco. O escritor ampliará as visões acerca do tema de 

acordo com diversos campos de análise que ele for utilizar. Afinal, vários textos sobre o 

mesmo tema nunca serão iguais, devido à focalização que cada escritor opera. 

 A intertextualidade: “na medida em que, para o processamento cognitivo 

(produção/recepção) de um texto recorre-se ao conhecimento prévio de outros textos” 

(KOCH; TRAVAGLIA, 2011, p. 92). Há a intertextualidade de forma ou de conteúdo. 

Na primeira, o escritor recorre a expressões de outros textos, repetindo-as, ou mantendo 

o mesmo estilo do texto. Já a intertextualidade de conteúdo “os textos de uma mesma 

época, de uma mesma área do conhecimento, de uma mesma cultura, etc., dialogam, 

necessariamente, uns com os outros.” (KOCH; TRAVAGLIA, 2011, p. 94). 

 A intencionalidade e aceitabilidade: a intencionalidade é um dos fatores 

mobilizadores do produtor do texto, afinal quando o sujeito escreve tem uma intenção, 

produzindo de forma adequada para alcançar os fins almejados. “É por esta razão que o 

emissor procura, de modo geral, construir seu texto de modo coerente e dar pistas ao 

receptor que lhe permitam construir o sentido desejado” (KOCH; TRAVAGLIA, 2011, 

p. 97). A intencionalidade tem uma relação direta com a argumentatividade. A 

aceitabilidade remete ao princípio cooperativo de Grice, que delineia que “o postulado 

básico que rege a comunicação humana é o da cooperação, isto é, quando duas pessoas 

interagem por meio da linguagem, elas se esforçam por fazer-se compreender e procurar 

calcular o sentido do texto do(s) interlocutor(es), partindo das pistas que ele contém e 

ativando seu conhecimento de mundo, da situação, etc.” (KOCH; TRAVAGLIA, 2011, 

p. 98). 

 A consistência e relevância: o fator consistência está ligado à verdade. Os 

enunciados do texto precisam manter uma relação, de forma que não se contradigam, 

mas que a cada novo enunciado se reafirme o que foi dito. A relevância exige “que o 

conjunto de enunciados que compõem o texto seja relevante para um mesmo tópico 
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discursivo subjacente, isto é, que os enunciados sejam interpretáveis como falando 

sobre um mesmo tema” (KOCH; TRAVAGLIA, 2011, p. 99). 

Todos estes fatores apresentados acima auxiliam a manter a coerência textual, no 

entanto, ela não é algo dado pelo texto, mas que se constrói na interação entre a 

produção textual e os leitores/ouvintes. Neste ponto, o papel do ensino é fundamental. 

Se a coerência está, como já afirmamos, ligada à capacidade de inteligibilidade, o 

sujeito em sua formação precisa adquirir condições para avançar numa leitura coerente 

de determinado texto. Para que isso ocorra, o conhecimento de mundo e o conhecimento 

partilhado, além de outros fatores precisam ser explorados. O conceito de coerência 

auxilia, de imediato, a refletirmos sobre o processo pedagógico, principalmente, a 

respeito da produção textual na escola. Assim, concluímos na perspectiva de Koch e 

Travaglia (2011): 

 

a) só se pode ver a avaliação de textos de alunos como uma fase do processo 

e sua produção, nunca como seu ponto final; b) só se pode avaliar a qualidade 

e adequação de um texto quando ficam muito claras as regras do “jogo” de 

sua produção. Temos que ser seguros e claros em nosso procedimento de 

solicitação ao aluno para que produza um texto, inserindo-o em contextos 

“reais” de interação comunicativa, para que critérios de avaliação tenham 

alguma validade; caso contrário, o que fica mesmo é só uma espécie de 

desonestidade nossa para com o aluno, seja ela intencional ou não. (KOCH E 

TRAVAGLIA, 2011, p. 109 e 110). 

 

 

Considerações Finais 

 Longe de fazermos um levantamento exaustivo, apresentamos no 

decorrer desse artigo algumas contribuições da linguística textual para o campo do 

ensino de língua portuguesa, sobretudo, retomando os conceitos de texto e coerência 

textual.  

 A teoria em questão leva-nos a refletir que não há como pensarmos o 

texto sem nos remetermos ao seu contexto de produção, a quem o produz, para quem é 

produzido e para quais fins. O texto em suas marcas linguísticas já revela parte disto, e 

em seus elementos constitutivos (o quem, o onde e etc.), também. O texto produzido 

para fins de seleção no mestrado não será, igualmente, o mesmo produzido para um 

concurso de poesia. Ambos são textos que, devido a sua finalidade de produção, tomam 
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formas e conteúdos diferentes. Tratando-se da escrita, produzir um texto na escola, com 

todos os direcionamentos pedagógicos, faz do mesmo um objeto de estudo, que observa 

a língua em sua interface de uso.  

Concluímos que, todo texto carrega, em si, um caráter polifônico, e por isto que 

ao analisar uma determinada produção textual precisamos considerar o aspecto 

dialógico inerente, pois mesmo que o texto seja um construto individual, escrito a uma 

mão somente, ele é uma atividade humana que incorpora o Eu e os Outros, afinal “se a 

língua como conjunto de formas, é independente de todo impulso criador e de toda ação 

individual, segue-se ser ela o produto de uma criação coletiva, um fenômeno social e, 

portanto, como toda instituição social, normativa para cada indivíduo” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV
28

, 1988, p. 79). Além disso, “toda enunciação mesmo na 

forma imobilizada da escrita é uma resposta a alguma coisa e é construída como tal. 

Não passa de um elo da cadeia dos atos de fala” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1988, p. 

98). 
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Resumo 

Este artigo é resultado de pesquisa bibliográfica e documental tendo como objetivo 

apresentar o conceito de currículo e alguns argumentos que o tornam um campo de 

conflito no ambiente escolar como forma de intercalar as experiências em estudos na 

Educação Especial no que diz respeito à elaboração e prática do Currículo nas escolas 

regulares da rede municipal de Uberlândia para os alunos com deficiência. A referência 

para nosso embasamento teórico é  Michael Apple que tem como foco em seus estudos  

o Currículo, também nos debruçamos  nas legislações da Educação Especial Brasileira. 

 

Palavras – Chave: Currículo;  Educação Especial; Adaptações Curriculares. 

 

Introdução 

Para Apple (1989), o currículo não pode ser entendido e transformado se não for 

questionado sobre as suas ligações com o poder. Portanto, o currículo é uma questão de 

poder, porque privilegia o tipo de conhecimento que destaca uma identidade tida como 

ideal e tenta garantir o consenso e a hegemonia. Nesse caso, muitas vezes o currículo na 

Educação Especial é deixado de lado, já que os alunos dessa modalidade muitas vezes 

são minoria. 

Dessa forma, pôr em prática os princípios de normalização e de integração de 

todos os alunos no sistema escolar regular exige que se aborde o tratamento das 

Necessidades Educativas Especiais no âmbito do Projeto Curricular da educação Básica. 

Em outros termos, as Necessidades Educativas Especiais dos alunos devem receber o 

tratamento curricular adequado mediante adaptações do Projeto Curricular da educação 

Básica à natureza e características dessas necessidades. Entre os elementos a considerar 

na elaboração de programações conceituadas a partir do Projeto Curricular as 

necessidades educativas dos alunos ocupam lugar central. 

Assim, ao pensarmos na proposta de educação inclusiva, além de estendê-la a 

todos, sem exceções, cumpre relembrar que o processo educacional não se limita ao 
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espaço escolar. Na escola ele se sistematiza no projeto curricular que se inspira as 

práticas pedagógicas, com ênfase para o que é desenvolvido em sala de aula.  

Dizendo de outra maneira, a proposta inclusiva da educação especial diz respeito 

a famílias inclusivas, a escolas inclusivas e a uma sociedade inclusiva, capazes de 

acolher e reconhecer as diferenças individuais e oferecer respostas educativas que 

atendam aos interesses e necessidades de todos. 

Assim, a proposta de educação inclusiva tem provocado uma verdadeira crise de 

identidade na escola, levando-a a ressignificar seu papel, suas crenças, políticas e 

práticas pedagógicas. Quando lutamos por uma sociedade inclusiva, lutamos por melhor 

qualidade de vida para todos, entendendo-se, por qualidade de vida, condições dignas de 

saúde, moradia, trabalho, estudo e lazer. Para isso, a discussão sobre o currículo precisa, 

necessariamente, passar pela discussão sobre a mudança de paradigmas na educação 

especial. 

Segundo alguns teóricos da educação especial, temos diante de nós, dois 

momentos históricos específicos, no que diz respeito à predominância de paradigmas, 

com impactos correspondentes nas propostas curriculares. O primeiro momento diz 

respeito ao paradigma clínico-médico e o segundo momento diz respeito às ênfases de 

integração e inclusão escolar, detalharemos cada um desses momentos mais adiante. 

 

Desenvolvimento 

O currículo é lugar de representação simbólica, transgressão, jogo de poder, 

multiculturalismo, lugar de escolhas, inclusões e exclusões. Apple é considerado um 

dos precursores da crítica neomarxista em relação às teorias tradicionais do currículo e 

ao seu papel ideológico. Ele vê o currículo em termos estruturais e relacionais. Para 

entendermos melhor vamos relacionar o modelo técnico de currículo com o que postula 

Apple. Os modelos técnicos de currículo, como já citamos acima, se preocupam apenas 

com a questão do “como” o currículo deveria ser organizado. 

Apple ao invés de perguntar como, pergunta “porquê?” Ou seja, por que 

selecionar esses conhecimentos e não outros? Por que esse conhecimento é mais 

importante? Você percebe como isso muda totalmente o enfoque da questão? E ainda 

pergunta também: Conhecimento de quem? Quais interesses orientaram a seleção desse 
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conhecimento e não de outro? Quais as relações de poder envolvidas no processo de 

seleção que deu origem a esse currículo especificamente? Para Apple as escolas não 

apenas “preparam” pessoas, mas também “preparam” o conhecimento. Ampliam e dão 

legitimidade a determinados tipos de recursos culturais que estão relacionados a formas 

econômicas desiguais. (APPLE, 1982; p. 133); e sedimentam isso a partir de seus 

currículos. 

A elaboração do currículo era influenciada por interesses de grupos e refletiam 

as relações de poder da sociedade, dessa forma é que acreditamos ser o currículo um 

campo de conflito na escola. 

Em qualquer sentido que se tome o currículo, sempre se está comprometido com 

algum tipo de poder. Não há neutralidade nessa opção. Inclusões e exclusões estão 

sempre presentes no currículo.  Portanto, a elaboração curricular remete à questão que 

diz respeito ao tipo de cidadãos que se quer construir. Daí a importância do currículo 

posto em confronto com a sociedade. No currículo é que se colocam as parcelas da 

realidade que se levam à análise e conhecimento dos alunos. 

O currículo não é um campo neutro de conhecimentos e precisa ser visto e 

estudado como um campo onde estruturas sociais e econômicas estão em luta para 

tornarem-se hegemônicas. Por isso, o conhecimento corporificado no currículo 

constitui-se como um conhecimento particular, nunca neutro e que reflete os interesses 

específicos de grupos que o selecionam e o legitimam. A centralidade das obras de 

Apple é justamente tentar verificar de quem é o conhecimento considerado legítimo e 

trabalhado como oficial nas escolas e por que esse conhecimento é tido como 

importante e outros não. 

As escolas são instituições tanto culturais, como políticas e econômicas. A 

preocupação de Apple em compreender o papel do currículo na reprodução social e 

cultural não é em saber qual conhecimento é verdadeiro ou mais legítimo, mas sim em 

compreender porque um dado conhecimento se torna verdadeiro. 

O currículo corporifica o conhecimento e o institui, muitas vezes, como verdade 

absoluta. Por isso, o currículo precisa ser visto e estudado como um processo complexo 

e contínuo de planejamento ambiental, pois 
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Assim o currículo não é pensado como uma 'coisa', como um programa ou 

cursos de estudos. Ele é considerado como um ambiente simbólico, material 

e humano que é constantemente reconstruído. Este processo de planejamento 

envolve não apenas o técnico, mas o estético, o ético e o político, se 

quisermos que ele responda plenamente tanto ao nível pessoal quanto social” 

(APPLE, 1999, p. 210).   

 

 A implicação do conceito de currículo como um ambiente simbólico nos 

permite vê-lo como um espaço que envolve aspectos relativos a conhecimento e cultura 

e direciona nosso olhar para aspectos não tão explícitos nesses dois elementos, como, 

por exemplo, que conhecimento é poder e a distribuição social do conhecimento 

também é poder. Na verdade, as relações de poder manifestam-se explícita ou 

implicitamente no espaço escolar e também fora dele. O poder representa a força 

hegemônica de um grupo sobre o outro, mas não é apenas isso, ele tem também um 

caráter social e pessoal. É a presença do poder nas relações cotidianas do espaço escolar 

que confere ao currículo o caráter de campo contestado, pois o poder está presente em 

formas e conteúdos diversificados no cotidiano da escola; daí o currículo não poder ser 

estudado simplesmente com uma visão técnica ou apenas pedagógica.  

Como já foi citado, temos dois momentos históricos específicos, no que diz 

respeito à predominância de paradigmas, com impactos correspondentes nas propostas 

curriculares. O primeiro momento diz respeito ao paradigma clínico-médico. Conforme 

já se considerou, a deficiência é entendida, estritamente, como a situação em que o 

individuo apresenta comprometimentos orgânicos, com limitações funcionais, cujo 

estado é considerado irreversível. Algumas das implicações educacionais são: 

atendimento escolar segregado, em decorrência, exclusão do sistema regular de ensino, 

progressão escolar e terminalidade escolar ou profissional restritas. 

O segundo momento diz respeito às ênfases de integração e inclusão escolar. No 

bojo destas propostas, encontra-se a premissa de que as condições de escolarização dos 

alunos com deficiência não constituem extensão da sua deficiência, como, 

anteriormente, fazia-se, por exemplo, no caso da deficiência mental – deficiência mental 

leve, criança educável; deficiência mental moderada, criança treinável; deficiência 

mental severa, criança dependente. Antes, parte-se da ideia de que toda criança é capaz 

de aprender, desde que suas particularidades na aprendizagem sejam consideradas. O 
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currículo não se altera. Com exceção dos casos mais graves de deficiência, o aluno 

frequenta a escola regular.  

Podem-se pensar, assim, na formulação do currículo para os alunos com 

necessidades educacionais especiais numa base comum aos demais alunos, já que o 

principio da educação inclusiva é não aliviar ninguém das condições gerais de 

progressão escolar. O currículo não sofre alteração fundamental, porém as 

características de aprendizagem dos alunos com necessidades especiais são, sem dúvida, 

levadas em conta.   

Em relação a tal classificação, pode-se divergir da idéia de que para alunos com 

necessidades especiais deve haver um currículo especial, ou significativamente 

diferenciado do currículo geral. No entanto, podem ou devem haver determinadas 

diferenciações, ou para completar o nível de ensino com o domínio dos conteúdos 

propostos. 

É importante garantir que os alunos com necessidades educacionais especiais 

participem de uma programação tão normal quanto possível e tão específica quanto suas 

necessidades requeiram. Segundo este autor, isto implica, dispor de procedimentos e 

modelos de adequação individualizada do currículo que sirvam para assegurar este 

difícil e imprescindível equilíbrio.  

A ideia que transparece é a do currículo menos alterado possível, ou seja, a 

preservação do currículo vigente no sistema regular de ensino, porém com suficiente 

flexibilidade para possibilitar adaptações conforme as necessidades dos alunos. A 

conclusão não é do paradoxo ou da contradição, porém do equilíbrio possível para o 

atendimento escolar do aluno com necessidades especiais. 

A LDB 9.394/96, no capítulo V, como se sabe, prioriza o atendimento dos 

alunos com deficiência no ensino regular. Nela encontramos a seguinte afirmação: 

 

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais 

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, 

para atender às suas necessidades. (Art. 59/I) 

  



 

1416 

 

A partir da priorização do modelo da inclusão escolar, pode-se perguntar: como 

deve ser planejado o currículo para estes alunos? Levando em conta que critérios e 

parâmetros? 

O currículo escolar deve ser entendido como um conjunto de experiências que a 

escola oportuniza aos alunos, objetivando seu desenvolvimento integral, pois é a 

educação que permite ao homem assimilar a experiência historicamente acumulada e 

culturalmente organizada. 

As atividades da educação escolar caracterizam-se por serem intencionais, 

sistemáticas e planejadas pelos educadores. À administração educativa central compete 

organizar os parâmetros curriculares nacionais nos quais a escola vai se basear para 

construir seu próprio projeto curricular. 

Com vistas às adaptações curriculares, tanto os parâmetros curriculares, quanto o 

currículo da escola devem ser abertos e flexíveis para possíveis modificações; permitir 

análises sob os aspectos filosófico-ideológicos, antropológicos, sociológicos, 

psicológicos, epistemológicos e pedagógicos; contemplar a aprendizagem significativa, 

a memorização compreensiva e a funcionalidade do aprendido; estimular, no aluno, o 

aprender a aprender e o saber pensar; incluir todos os aspectos da realidade; abster-se de 

propor apenas um método de ensino e prever um conjunto de ações de avaliação. 

Quando o projeto curricular permite que a escola da vida entre para a vida da 

escola, fica em consonância com os aspectos acima apontados e pode ser considerado de 

orientação inclusiva desenvolvendo, nos educadores e alunos, a criatividade, a 

capacidade de pensar, de fazer, de cooperar, de se sensibilizar e de se comprometer. 

Um projeto curricular com tais características, que podemos considerar como 

inclusivas na aprendizagem e na participação, desenvolverá nos educandos habilidades 

e competências cognitivas, relacionais, afetivas e políticas, reconhecendo as 

características diferenciadas de seus corpos e organismos. Contém, em si mesmo, a 

aposta de que todos podem aprender, ainda que com ritmos e estilos de aprendizagem 

diferentes e que exercitam cidadania nas escolas. 

Para assegurar e garantir que todos os aprendizes tenham experiências de 

aprendizagem ricas, relevantes e adequadas às suas características individuais e 

diferenciadas, há necessidade de flexibilizar a proposta curricular, especialmente 
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quando se trata de alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem porque têm 

necessidades educacionais especiais. 

Dessa forma, cumpre evidenciar que as adaptações curriculares devem ser 

entendidas como mais um instrumento que possibilita maiores níveis de 

individualização do processo ensino – aprendizagem escolares, particularmente 

importante para alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. 

Assim, as adaptações curriculares consistem em modificações espontaneamente 

realizadas pelos professores e, também, em todas as estratégias que são 

intencionalmente organizadas para dar respostas às necessidades de cada aluno, 

particularmente dos que apresentam dificuldades na aprendizagem. 

Em reconhecimento às características e necessidades dos aprendizes e movidos 

pela crença na possibilidade de desenvolver suas potencialidades é que devemos 

adequar à proposta curricular adotada para que nenhum aluno seja excluído do direito 

de aprender e de participar. Trata-se de mais uma estratégia para favorecer a inclusão 

educacional escolar de quaisquer alunos. 

Não se trata de elaborar outro currículo e sim de trabalhar com o que for 

adotado, fazendo nele os ajustes necessários (flexibilização nos objetivos, conteúdos, 

metodologia de ensino, temporalidade, e nas práticas de avaliação da aprendizagem), de 

modo a oferecer a todos a verdadeira igualdade de oportunidades de construir 

conhecimentos. 

Diante do que já foi exposto, iremos destacar os PCNs e a questão do currículo 

como campo de conflito no ambiente escolar.  

Comprometendo-se a desenvolver uma prática pedagógica voltada para a 

construção da cidadania, os PCNs, elaborados pelo MEC se inserem num contexto 

histórico de alterações causadas, na própria sociedade brasileira, a partir da década de 

80, onde o processo de abertura política possibilitou novas discussões sobre a realidade 

educacional brasileira, o que permitiu que ocorressem reformulações nos sistemas de 

ensino estaduais e municipais. No entanto, somente nas década de 90 é que teremos um 

maior delineamento de caminhos mais definidos para a educação brasileira. 

Constituindo-se assim, como um documento governamental, os PCNs contêm 

propostas para a renovação da base curricular do ensino fundamental no Brasil. Não se 
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trata, entretanto, de uma simples enumeração de conteúdos, ao contrário, é um 

documento amplo e traz, em si, subsídios para uma discussão mais aprofundada uma 

sobre conteúdos, objetivos e critérios de avaliação escolar. 

Longe de ser um documento definitivo, os Pcns procuram promover uma ampla 

discussão com a sociedade auxiliando nos caminhos que podem determinar o tipo de 

educação que se almeja para o nosso país. A iniciativa serve para influenciar nos 

padrões, valores e filosofia de ensino, além da concepção de educação. 

Mesmo com todas as polêmicas que os Pcns ainda causam, tal documento é um 

marco definitivo quando buscamos refletir sobre tais questões com todas as partes 

envolvidas no processo educacional. 

Especificamente no ensino fundamental, o que deve nortear a ação pedagógica é 

a busca da inserção do educando como personagem, procurando sempre contextualizar 

tanto os dados, quanto os sujeitos sociais, buscando ainda, inserir o aluno em seu lugar 

no tempo e no espaço. Se considerarmos que uma das funções da escola é a formação 

crítica para a cidadania, na prática pedagógica devemos ter educadores capazes de 

identificar possibilidades de atuação que possam contribuir para que a educação esteja a 

serviço desta construção da cidadania, além de propiciar a compreensão do significado e 

da importância da utilização da capacidade do educando como principal objetivo 

norteador da ação pedagógica. 

Nos PCNs estão estabelecidos os objetivos que devem ser alcançados ao longo 

do ensino fundamental. No entanto, o que podemos perceber é que sua principal função 

é fazer com que a escola seja formadora de opiniões, extremamente crítica, fornecendo 

ao educando a possibilidade gradativa de ler e compreender a realidade que o cerca, 

procurando se posicionar, fazendo suas escolhas, optando por posturas próprias, e, 

principalmente, agindo criteriosamente. 

Para que tudo isso seja alcançado é preciso fazer com que os alunos atinjam os 

objetivos de identificar o próprio grupo de convívio e as relações que estabelecem com 

os tempos e espaços; de organizar alguns repertórios histórico-culturais que lhes 

permitam localizar acontecimentos numa multiplicidade de tempo, de modo a formular 

explicação para algumas questões do presente e do passado; de conhecer e respeitar o 

modo de vida de diferentes grupos sociais, em diversos tempos e espaços, em suas 
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manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, reconhecendo semelhanças e 

diferenças entre eles; reconhecer as mudanças e permanências nas vivencias humanas, 

presentes na sua realidade e em outras comunidades, próximas ou distantes no tempo e 

no espaço. 

À medida que não trazem soluções prontas e impostas, os PCNs acabam por 

colocar em discussão e debate as próprias práticas e a questão curricular. Esse material 

de referência extremamente significativo e atualizado sobre a função da escola, sobre a 

relevância dos conteúdos a serem trabalhados e, principalmente sobre o tratamento que 

eles devem ser dados, devem ser revistos por estados e municípios, ao estabelecer os 

conteúdos necessários não só em relação  ás suas necessidades sociais e culturais, como 

também, em relação à maneira mais efetiva para distribuí-los no decorrer do ensino 

fundamental, adequando a cada realidade. 

As orientações dos PCNs devem ser revistas, também, por cada instituição 

escolar, principalmente ao definirem, em seus projetos político-pedagógicos, os 

conteúdos, os objetivos e os critérios de avaliação. 

Assim, entendidos como um ponto de partida, uma proposta para a 

reorganização do sistema educativo brasileiro, os PCNs devem ser revistos, analisados, 

compreendidos e estudados pelos educadores ao fazerem o planejamento de suas aulas, 

de acordo com o contexto onde se insere sua prática pedagógica e a realidade que a 

delineia, amenizando assim, os conflitos do currículo no ambiente escolar. 

É preciso ainda que a escola também possa criar condições para que os 

envolvidos no seu cotidiano possam ir, em sua trajetória, construindo valores, tendo 

acesso a conhecimentos que os preparem para uma atuação ética, crítica e participativa, 

no âmbito da cultura, da sociedade, da política e que, por fim, valorize a cultura do seu 

espaço, da comunidade e compreenda a herança cultural da humanidade como um todo. 

No entanto, um processo de adoção, na escola fundamental, de um currículo 

nacional, traz em si mesmo, o germe do conflito, pois de um lado surge a possibilidade 

perigosa da imposição autoritária de um conhecimento oficial que reflete o arbitrário 

cultural de um grupo ou grupos no exercício do poder; do outro lado, torna-se essencial 

reformular a escola não apenas para buscar a sintonia com as modalidades de aprender e 

com novas tecnologias, como também por meio de discussão do multiculturalismo, 
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definir as fundamentais características que diferenciem que diferenciem os países, com 

a finalidade de irmos contra a uniformização cultural, ameaça maior do processo atual 

de globalização. 

 

Considerações finais  

Verificamos no decorrer desse trabalho, que todos sem exceções, podem 

aprender, mas ninguém aprende, exatamente, da mesma forma, no mesmo ritmo e com 

os mesmos interesses. Flexibilizar ou adaptar o quê (conteúdo), o quando 

(temporalidade, sequenciação de assuntos), o como (metodologia didática) e os 

procedimentos adotados na avaliação, é da maior importância para que os aprendizes 

que apresentam dificuldades desfrutem da igualdade de oportunidades de apropriação 

do saber, do saber fazer e do saber ser e conviver.  

Adequar o processo de ensino-aprendizagem exige algumas providências para 

que o aluno conte com os recursos necessários, sejam materiais, financeiros ou os 

humanos e que os educadores se disponham a fazer as adaptações, inclusive no 

conteúdo curricular, propriamente dito, se assim for necessário. 

Na medida em que a flexibilização do currículo favorecer para toda a 

apropriação e a construção de conhecimento, conferindo-lhes autoria e autonomia, 

podemos considerar que o projeto curricular está a serviço da proposta de educação 

inclusiva. 

Assim, ao falar de adaptações curriculares, estamos nos referindo a uma das 

estratégias para a implementação da inclusão educacional escolar de todos os nossos 

alunos, de modo a que a escola não seja nem centro de convivência, nem de 

socialização, apenas. 

Como espaço de relação com os saberes, na escola devemos nos apropriar dos 

bens culturais, científicos e tecnológicos que a humanidade nos legou, fazendo-o da 

maneira mais parecida com nossas características, necessidades e desejos. 

Apropriadamente afirma-se que o currículo escolar revela as intenções de um 

sistema educativo para com seu alunado. Em outras palavras, definir um currículo 

significa eleger princípios e valores considerados significativos para a qualidade da 

formação a ser oferecida na escola a todos os alunos, indiscriminadamente. 
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Assim, o aluno é o sujeito do processo ensino –aprendizagem; suas diferenças 

individuais, traduzidas como diferentes características e necessidades pessoais, devem 

ser conhecidas e respeitadas para a organização do ensino, com vistas à qualidade de 

sua aprendizagem. 

Adequar currículos para todos os alunos é uma tarefa extremamente complexa, 

mas é uma necessidade que se impõe. E não se trata apenas de pensar nos alunos 

egressos da educação especial e que estejam nas classes regulares. Repensar o currículo 

e as metodologias utilizadas é da maior urgência para evitar os elevados e inaceitáveis 

índices de fracasso escolar com que temos convivido. 

Para garantir o sucesso de todos; o projeto curricular das escolas deve levar em 

conta, não só as diferenças individuais, como as diferenças existentes nos contextos nos 

quais a escola se insere. Pensar em educação de qualidade para atender à diversidade do 

alunado não deve ser sinônimo de diversidade de educações. Deve pautar-se na oferta 

do máximo de conteúdos, por professores que detenham conhecimentos e sejam 

amantes do saber, em vez da tradicional e questionável menção a conteúdos mínimos a 

serem cumpridos. 

Do mesmo modo, planejar o processo ensino/aprendizagem para atender às 

diferenças entre os alunos é um desafio que poderá ser contornado se o projeto 

curricular tiver as características de generalidade e flexibilidade, objetivando o 

desenvolvimento das potencialidades de cada um. 

Diante do exposto, podemos destacar que apresentamos, inicialmente, a 

polêmica sobre currículo no âmbito teórico, discutindo os conflitos presentes na 

elaboração dos currículos oficiais, isto é, aqueles que figuram nas diretrizes e 

parâmetros curriculares nacionais.  

Vimos como esses conflitos estão também presentes no momento da 

implementação curricular no âmbito da escola. Falamos da perspectiva de 

"homogeneização" curricular, em função do processo de globalização, mas apontamos, 

também, para a possibilidade de diferenciação determinada pelas diferenças nacionais 

(PCNs). Embora as escolas do mundo estejam cada vez mais semelhantes entre si, a 

cultura da escola, inúmeros são os fatores - internos e externos à escola - que 

determinam diferenças curriculares significativas. Em que pese o fato de que os fatores 
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externos que impedem o cumprimento de currículos oficiais não sejam da competência 

da escola, os fatores internos podem ser minimizados através de negociações coletivas 

que se expressam na construção de um projeto político-pedagógico. É nele que se 

estabelece o currículo oficial da escola e quanto maior a participação da comunidade 

escolar, maiores serão as chances de superação dos conflitos e criação de condições para 

uma aproximação do currículo oficial e real da escola.  

Esperamos ter conseguido fazer perceber o quanto é fecunda a interação em sala 

de aula e o quanto o professor tem de estar atento para que essa interação entre 

professor e alunos e alunos e alunos seja muito cuidada. Para que os efeitos, as 

aprendizagens construídas, sejam benéficos e caminhem na direção do currículo 

idealizado pela escola como sendo aquele que irá auxiliar na formação de cidadãos 

dignos, sensíveis, humanos, honestos, lúcidos, críticos, dispostos a trabalhar por um 

mundo mais justo e melhor, auxiliando no conflito de ideias no ambiente escolar. 
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Resumo 
A relação entre língua e sociedade é nítida na teoria de diversos linguistas. Tendo em 

vista a heterogeneidade da sociedade, a língua, sendo um instrumento de comunicação 

e, consequentemente, portadora de caráter social, apresenta variações. A relação entre 

variação linguística e realidade social se mostra como um importante motivo para 

abordar a língua em sala de aula de uma forma que não se restrinja a fatores 

intralinguísticos, mas que proporcione ao aluno da educação básica um aprimoramento 

do senso crítico e um envolvimento maior em certas questões sociais e políticas, por 

meio de um conceito de língua que abranja a realidade da sociedade que a utiliza. Neste 

trabalho procuramos analisar exatamente a importância do ensino da variação 

linguística na educação básica ligado ao objetivo de despertar nos alunos o interesse por 

essas questões que, embora muitas vezes passem despercebidas no contexto das aulas de 

Português, são de suma importância para a formação dos indivíduos como cidadãos 

mais influentes na sociedade em que vivem.  

 

Palavras-chave: sociolinguística; variação linguística; educação básica. 

 

Introdução 

Neste artigo serão abordados alguns pontos do ensino da variação linguística que 

podem levar a discussões que vão além da questão da língua em si, discussões estas que 

podem ser caracterizadas por debates acerca de assuntos que não se restringem ao 

ambiente escolar.  Pensando nessa questão da abordagem, por meio do conteúdo de uma 

disciplina curricular, de temas que ultrapassam o âmbito escolar, inicialmente, 

falaremos sobre a influência da escola na formação ideológica e intelectual do aluno. 

Estamos cientes de que tal processo não cabe apenas à escola, porém, por ser a principal 

fonte de informação e conhecimento de grande parte dos indivíduos, essa instituição 

participa desse processo de forma direta. Em seguida, apresentaremos um breve 

                                                           
29

 Aluno do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Uberlândia (PPGEd/UFU). 



 

1425 

 

histórico da disciplina Língua Portuguesa. Também abordaremos o conceito de língua 

do ponto de vista sociolinguístico e falaremos sobre o conceito e os tipos de variação 

linguística. Por fim, trataremos sobre o envolvimento da variação linguística com 

algumas questões sociais e político- históricas e sobre a abordagem dessas questões em 

salas de aula da educação básica.  

 

A importância da escola na formação ideológica do aluno  

Nas últimas décadas, o papel da escola como uma instituição social vem 

mudando, tendo em vista a necessidade da formação de cidadãos críticos, capazes de 

refletir e entender a realidade que os rodeiam, possuindo conhecimento para uma 

possível discussão e capacidade de propor mudanças com argumentos concisos, quando 

necessário. Conforme Pátaro e Alves (2011), a escola deve promover o aprendizado das 

disciplinas que fazem parte do currículo e também criar oportunidades para que haja a 

formação voltada à cidadania. Eles defendem o que chamam de “Condições para o 

exercício da cidadania”, e apontam como um dos objetivos da educação a inserção dos 

alunos na sociedade, embasados em pensamentos críticos e autônomos. 

 Conforme os autores, ao fazer uma relação entre a disciplina curricular e fatos 

corriqueiros na sociedade, a escola proporciona uma experiência concreta e 

extremamente rica em questões sociais, colaborando com a formação ideológica do 

aluno.  Isso porque, por meio dessa didática, a escola é capaz de conduzi-lo à análise de 

situações que farão com que ele se posicione de forma crítica diante do tema abordado e 

diante dos pontos de vista de seus colegas. No contexto da aula de Língua Portuguesa, 

por exemplo, trazer uma discussão acerca das diferentes formas que as pessoas utilizam 

para se expressar, coopera para o conhecimento da riqueza e diversidade características 

da língua, influenciando, assim, a redução do preconceito linguístico e de outros tipos 

de preconceito. 

 

Um breve histórico da disciplina Língua Portuguesa 

Para falar sobre o ensino da variação linguística no contexto educacional atual, 

antes é preciso entender os diversos modos como a disciplina Língua Portuguesa vem 

sendo encarada no decorrer do tempo nas escolas brasileiras. Segundo Cyranka e Silva 
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(2009), fazer um histórico da Língua Portuguesa no Brasil é necessário para o 

entendimento da disciplina no século XXI.  

 Começando esse percurso, Cyranka e Silva (2009) destacam que, até o século 

XVIII, o português não era a língua prevalente, nem existia no currículo escolar. Isso se 

devia ao fato do português, trazido pelos colonizadores portugueses, embora fosse a 

língua oficial, não era a dominante, pois coexistia com outras duas: a chamada língua 

geral (que incluía as línguas indígenas faladas no país) e o latim. 

Segundo as autoras, essa realidade se estendeu até a década de 1750, quando o 

Marquês de Pombal tornou obrigatório o uso da língua portuguesa no Brasil e proibiu o 

uso de outras línguas, incluindo a língua geral. A Língua Portuguesa, então, tornou-se 

reconhecida no currículo nacional. Seu estudo fazia parte do currículo sob as formas de 

retórica, poética e gramática. Essas três disciplinas se unificaram somente no final do 

Império, passando a se chamar Português. Cyranka e Silva afirmam que, até os anos 40 

do século XX, a disciplina manteve a tradição da gramática, da retórica e da poética, e 

isso se justifica pelo fato da sua clientela ter continuado a mesma, restringindo-se 

àqueles pertencentes aos grupos da elite.  

A partir das décadas de 50 e 60, as portas da escola começaram a se abrir para o 

povo, o que acarretou em algumas mudanças nas disciplinas escolares, principalmente 

na disciplina Língua Portuguesa, visto que os novos alunos traziam consigo uma 

variedade linguística não estudada na escola. Essas modificações, no entanto:  

 

não alteraram fundamentalmente o ensino dessa disciplina, que continuou a 

orientar-se por uma concepção da língua como sistema, continuou a ser 

ensino sobre a língua, quer como ensino de gramática normativa, quer como 

leitura de textos para conhecimento e apropriação da língua padrão. 

(SOARES, 2001, p.154) 

 

 Cyranka e Silva (2009) chamam a atenção para o fato de, na década de 70, em 

decorrência da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 5.692/1971) a 

disciplina Português ter passado por uma mudança em sua estrutura. A nova lei, além de 

reformular o ensino primário e médio, colocou a educação, segundo os objetivos 

tecnicistas da ideologia militar, a serviço do desenvolvimento, e a língua, nesse 
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contexto, passou a ser concebida como instrumento. O que era importante era a 

comunicação.  

Segundo as autoras, a Sociolinguística, nessa mesma época, mostrava que o 

sistema linguístico é heterogêneo e essa heterogeneidade tem relação com variáveis 

externas ao sistema, como idade, sexo, etnia, classe social, estilo.  

Conforme Silva (2004, p.42), o divisor de águas para apreender de fato o uso 

real da língua foi o surgimento do projeto NURC (Projeto da Norma Urbana Oral 

Culta), o qual foi criado na linha de ruptura com o sistema estruturalista e teve como um 

de seus objetivos: 

 

ajustar o ensino da língua portuguesa, em todos os seus graus, a uma 

realidade linguística concreta, evitando a imposição indiscriminada de uma 

só norma histórico-literária, por meio de um tratamento menos prescritivo e 

mais ajustado às diferenças linguísticas e culturais do país.  

 

 

A perspectiva de língua na Sociolinguística 

Segundo Cavalcante ( 2010), o surgimento da Sociolinguística se deu num 

contexto em que os estudos linguísticos passaram a se interessar pelo uso da língua.  

Esta corrente, iniciada na década de 60, buscava desenvolver uma nova concepção do 

estudo da linguística, ocupando uma posição central no processo de rompimento com a 

visão estruturalista da época.  Diferente das propostas das teorias linguísticas até então 

vigentes, nas quais a língua seria um sistema homogêneo, unitário, a Sociolinguística 

propõe a visão de língua como um sistema heterogêneo e plural. Ou seja, a língua se 

apresenta de diversas formas a depender do uso feito pela comunidade linguística.  A 

autora ressalta que é William Labov quem inaugura os estudos dessa nova disciplina em 

1963, quando analisa o inglês falado na ilha de Martha’s Vineyard, no estado de 

Massachusetts (EUA). Após essa pesquisa, várias outras surgiram: como a estratificação 

social do inglês falado na cidade de Nova York (1966); a língua do gueto, entre outros. 

Como importante teórico da Sociolinguística, Labov (1968) afirma que as 

análises do contexto social em que a língua é utilizada vieram demonstrar que muitos 

elementos da estrutura linguística estão implicados na variação sistemática, que reflete 

tanto a mudança no tempo, quanto os processos sociais extralinguísticos. Segundo 
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Monteiro (2002), para compreender Labov, é preciso por em discussão o caráter 

eminentemente social dos fatos linguísticos e a percepção da variação a que tais fatos 

estão continuamente submetidos. Ainda segundo Monteiro, a própria fala (parole) dos 

indivíduos, se não tem poder de influenciar os padrões sociais, pode ao contrário ser 

afetada por estes, como explica Labov (1968):  

 

A variação no comportamento lingüístico em si mesma não exerce uma 

decisiva influência no desenvolvimento social nem afeta as oportunidades de 

vida do indivíduo. De modo oposto, a forma de comportamento linguístico 

muda rapidamente quando muda a posição social do falante. 

 

Sobre o objeto de pesquisa da Sociolinguística, Cavalcante (2010) observa que 

as pesquisas na área são feitas por entrevistas e/ou amostragem. O objeto é a língua 

falada/sinalizada, observada, descrita e analisada em seu contexto social, isto é, em 

situações reais de uso. Seu ponto de partida é a comunidade linguística, um conjunto de 

pessoas que interagem verbalmente e que compartilham um conjunto de normas a 

respeito dos usos linguísticos. Preti (1987) afirma que a Sociolinguística pode 

desempenhar um papel de investigadora e fornecer uma excelente metodologia para os 

estudos da oralidade em diferentes locais. Com esse método de investigação é possível 

registrar diversos tipos de falas em diversas localidades na mesma região, traçando os 

perfis sociológico, econômico e cultural dos falantes. 

Sobre o uso da língua nessa perspectiva, Cavalcante (2010) ressalta que as 

variações observadas são relacionáveis a fatores diversos, pois dentro de uma mesma 

comunidade de fala, pessoas de origem geográfica, de idade e sexo diferentes, falam de 

formas diferentes. 

Salomão (2011) afirma que na visão da sociolinguística variacionista, a variação 

não é vista como um efeito do acaso, mas como um fenômeno cultural motivado por 

fatores linguísticos e extralinguísticos.  

A variação linguística 

A variação linguística é um fator observado em todas as línguas naturais. 

Segundo Sá (2007), a variação é uma propriedade presente em qualquer língua, sendo 

observada em qualquer período histórico, manifestando-se através da diversidade de 

dialetos e nas mudanças ocorridas na língua no decorrer do tempo. O estudo da variação 
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linguística é um ramo que vem ganhando cada vez mais importância. No geral, tais 

variações são divididas em três grupos: variações diatópicas, variações diastráticas e 

variações estilísticas.  

Segundo o autor, em um mesmo país, com um único idioma oficial, a língua 

pode sofrer diversas alterações feitas por seus falantes. Como não é um sistema fechado 

e imutável, a Língua Portuguesa ganha diferentes nuances. O português que é falado no 

Nordeste do Brasil pode ser diferente do português falado no Sul do país. Claro que um 

idioma nos une, mas as variações podem ser consideráveis e justificadas de acordo com 

a comunidade na qual se manifesta. 

Sá (2007) ressalta que as variações acontecem porque o princípio fundamental 

da língua é a comunicação, então é compreensível que seus falantes a utilizem de 

acordo com suas necessidades comunicativas. Os diferentes falares devem ser 

considerados como variações, e não como erros. Quando tratamos as variações como 

erro, incorremos no preconceito linguístico que associa, erroneamente, a língua 

ao status. O português falado em algumas cidades do interior do estado de São Paulo, 

por exemplo, pode ganhar o estigma pejorativo de incorreto ou inculto, mas, na verdade, 

essas diferenças enriquecem esse patrimônio cultural que é a nossa Língua Portuguesa.  

 

Tipos de variação 

Quanto aos tipos de variação linguística, Sá (2007) cita: 

Variação Regional (diatópica) – são os chamados dialetos. Este tipo de variação 

ocorre pelas diferenças regionais, de acordo com a cultura de uma determinada região. 

Tomamos como exemplos: a palavra mandioca, que em certas regiões é tratada por 

macaxeira; e abóbora, que é conhecida como jerimum.  

Variação Social (diastrática) - É aquela pertencente a um grupo específico de 

pessoas. Neste caso, podemos destacar as gírias, as quais pertencem a grupos de 

surfistas, tatuadores, pessoas de um grupo que compartilha a mesma preferência 

musical, entre outros; a linguagem coloquial, usada no dia a dia das pessoas; e a 

linguagem formal, que é aquela utilizada pelas pessoas de maior prestígio social. 

Fazendo parte deste grupo estão os jargões, que pertencem a uma classe profissional 

mais específica, como é o caso dos médicos, profissionais da informática, dentre outros. 
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Variação Estilística (diafásica)- Esta variação é notável, uma vez que é 

percebida de acordo com a situação do falante, se está em um ambiente familiar, 

profissional, o grau de intimidade, o tipo de assunto tratado e quem são os receptores. 

Também costuma ser chamada de variação situacional. 

 

Variação linguística e ensino 

Nesse item abordaremos a relação entre variação linguística e ensino, bem como 

algumas reflexões e conceitos sociais que podem ser levantados em sala de aula por 

meio dessa relação. Tomaremos como embasamento principal, a afirmação de Bagno 

(2008, pag. 81) que diz: 

 

A construção de um objeto científico-pedagógico não é tarefa exclusiva do 

cientista- no nosso caso, do linguista-, mas também é uma atribuição da 

escola, como instituição mantida e/ou controlada pelo Estado, instituição em 

que o cidadão e a cidadã recebem sua formação intelectual, junto com uma 

formação ética e política. 

 

A abordagem, em sala de aula, das consequências sociais, culturais e ideológicas da 

variação linguística  

Bagno (2008) afirma que, para o cientista, não existe construção linguística mais 

“certa” nem mais “bonita” que a outra.  Porém, conforme ressalta o autor, a variação nas 

construções provoca sérias e profundas divisões entre as pessoas, colocando em ação 

uma escala de avaliações e julgamentos que opera com preconceitos, discriminações e 

até mesmo exclusão social. Bagno ressalta dois pontos de vista bem definidos sobre a 

língua: o primeiro é o ponto de vista do discurso científico, que trabalha com as noções 

de variação e mudança; o segundo é o discurso do senso comum, impregnado de 

concepções ultrapassadas sobre a linguagem e de preconceitos sociais fortemente 

arraigados, e que opera com a noção de erro.  

Como já foi dito anteriormente neste artigo, a escola influencia diretamente na 

formação ideológica do aluno e às vezes serve como única fonte de informação e 

conhecimento dele. Sendo assim, podemos refletir acerca da importância do ensino da 

variação linguística, que pode se caracterizar não somente pela definição teórica do que 
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é a variação, mas também pela exposição e reflexão sobre suas consequências na 

sociedade.  Dessa forma, abordar a questão da variação em sala de aula pode servir 

como meio para fazer com que o aluno não se restrinja ao senso comum, impregnado de 

preconceitos sociais, passando a ter acesso também ao ponto de vista do discurso 

científico acerca da língua, caracterizado por uma noção de língua e sociedade 

heterogêneas.  Percebe-se aqui que a aula de Língua Portuguesa adquire um caráter mais 

dinâmico e esclarecedor, que abre portas para que o aluno tome conhecimento de fatos 

recorrentes na sociedade e se posicione em relação a eles. Essa é uma das propostas 

encontradas na página 64 dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental II, que trata como um dos valores e atitudes subjacentes às práticas de 

linguagem o posicionamento crítico dos alunos diante de textos, de modo que 

reconheçam a pertinência dos argumentos utilizados, posições ideológicas subjacentes e 

possíveis conteúdos discriminatórios neles veiculados. 

 Conforme o aluno vai reconhecendo tais características nos textos, pode-se abrir 

uma oportunidade em sala de aula para que ele expresse suas ideias acerca de um 

determinado assunto e ouça a opinião dos demais, percebendo as diferenças existentes 

entre suas construções linguísticas e as dos outros colegas. Essa didática de ensino pode 

fazer, como afirmam os PCN´s, com que o aluno entre em contato com diferentes 

variedades linguísticas que caracterizam a comunidade dos falantes da Língua 

Portuguesa no Brasil, além de cooperar para que ele conheça e passe a valorizar as 

diferentes opiniões e informações veiculadas nos textos (orais ou escritos) como 

possibilidades diferenciadas de compreensão do mundo.  

O objetivo do estudo da variação linguística no Ensino Médio 

Quanto à questão da variação linguística no Ensino Médio, os PCN´s apresentam 

uma proposta de ensino de Língua Portuguesa voltada para o objetivo de formar leitores 

críticos e competentes, sensíveis à diversidade sociocultural brasileira e produtores de 

textos adequados e eficientes às múltiplas condições e necessidades advindas do trato 

social. Sendo assim, conforme afirma Oliveira (2008), as aulas de português no Ensino 

Médio devem promover condições tão diversificadas quanto a sociedade em que os 

alunos estão inseridos.  
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Quanto às expectativas, a autora destaca que, numa perspectiva assim assumida, 

se espera que não haja lugar para atitudes preconceituosas e discriminatórias. Diante de 

tudo isso, é preciso lembrar que não ocorre a desconsideração do ensino-aprendizagem 

da variante padrão, especialmente na modalidade escrita, como forma de aprimoramento 

da competência comunicativa verbal, de acesso a maior e mais diversificado número de 

produtos culturais, bem como de condição necessária à ascensão social das classes 

menos favorecidas. 

 

O preconceito social que existe por trás do preconceito linguístico 

Como afirma Bagno (2008), a variação não é exclusiva dos falantes não 

escolarizados ou rurais, pois também ocorre na língua dos falantes cultos, urbanos e 

letrados. Segundo o autor, do ponto de vista exclusivamente linguístico, o fenômeno 

que existe no português estigmatizado é o mesmo que aconteceu na história do 

português prestigiado. O suposto “erro” encontrado em determinadas formas 

linguísticas como “chicrete” e pranta”, por exemplo, se trata, na verdade, do 

prosseguimento de uma tendência muito antiga no português e  outras línguas, que os 

falantes rurais ou não escolarizados levam adiante. Na linguística histórica esse 

fenômeno é chamado de rotacismo. O que acontece é que muitas dessas palavras com R 

gozaram de prestígio no português medieval, antes de serem substituídas pelas formas 

com L, no século XVI, no período da chamada relatinização. Em sua obra “preconceito 

linguístico”, Bagno afirma que o rotacismo participou da formação da língua portuguesa 

e continua vivo e atuante no português das camadas estigmatizadas, pelo fato dos 

falantes dessas variedades deixarem com que as tendências normais e inerentes à língua 

se manifestem livremente.  

 Diante desses fatos, fica nítido que a desconstrução do mito de que a variação é 

exclusiva dos falantes não escolarizados pode levar o aluno da educação básica a uma 

reflexão sobre o que de fato existe por trás do preconceito linguístico. Conforme 

observa Bagno, o problema não está naquilo que se fala, mas em quem fala o quê. Dessa 

forma, fica evidente para o aluno que o preconceito linguístico é decorrente de um 

preconceito social. Por meio dessa discussão, no entanto, o professor ainda pode ir 
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além, abordando o caso de outros preconceitos existentes na sociedade, os quais muitas 

vezes se mantêm camuflados.  

 

Uma questão político-histórica envolvendo a variação 

Em sua obra “Preconceito linguístico”, Bagno (2009) apresenta duas ideias 

corriqueiras como constituidoras do segundo mito da mitologia do preconceito 

linguístico. As tais são: “Brasileiro não sabe português/ Só em Portugal se fala bem 

português”. Segundo o autor, essas opiniões refletem o complexo de inferioridade, o 

sentimento de sermos até hoje colônia dependente de um país mais antigo e mais 

“civilizado”. Sendo assim, temos aqui uma questão político-histórica. 

Bagno relaciona essa questão com uma concepção que ele mesmo chama de 

torpe.  Segundo tal concepção, o Brasil é um país subdesenvolvido, já que a sua 

população não é uma raça “pura”, mas o resultado de uma mistura negativa de raças, 

dentre as quais, a negra e a indígena são “inferiores” à do branco europeu. Assim, uma 

raça que não é “pura” não poderia falar uma língua pura.  

Quanto à aceitação e disseminação dessas ideias, Bagno ressalta que não é difícil 

encontrar intelectuais renomados que lamentem a “corrupção” do português falado no 

Brasil, língua de “matutos”, de “caipiras infelizes”, arremedo tosco da língua de 

Camões. Nessa perspectiva, também podemos identificar aqui uma questão de 

preconceito social. O autor ainda mostra outras declarações existentes, as quais também 

se baseiam em posturas preconceituosas, e no decorrer do texto, apresenta argumentos 

claros e plausíveis contra tais ideias retrógradas e absurdas. 

O que nos chamou a atenção aqui foi o fato do ensino da variação na educação 

básica poder ser tão abrangente, indo além do conhecimento dos fatores exclusivamente 

linguísticos, conduzindo a assuntos que, inclusive, abordam nossa história e os aspectos 

políticos que existem por trás dela. Vemos isso como uma oportunidade para levar o 

aluno a proveitosas reflexões que envolvem ao mesmo tempo política, história e 

sociedade. 
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Conclusão 

No decorrer deste artigo abordamos a importância do ensino da variação 

linguística na educação básica na perspectiva de proporcionar aos alunos um 

conhecimento que não se restrinja à disciplina Língua Portuguesa, colaborando para o 

surgimento de debates e reflexões que aprimorem seu senso crítico quanto a questões 

sociais, políticas e históricas. Por meio da abordagem desse tema, percebemos que o 

ensino da variação pode ser de fato eficaz, atendendo a tais expectativas. Porém, 

reconhecemos que isso só será possível se a oferta da disciplina não se limitar à 

superficialidade da gramática tradicional e às definições de certos termos. Para isso, é 

preciso que o livro didático esteja atualizado, seguindo as inovadoras propostas dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, servindo de apoio didático para o professor. É 

preciso ressaltar, no entanto, que o professor não pode se restringir ao livro didático, 

uma vez que somente o conteúdo deste não é suficiente para garantir uma bagagem de 

conhecimento satisfatória, nem para levantar as questões extralinguísticas de suma 

importância aqui mencionadas. 
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Resumo  
Este artigo tem como objetivo contribuir para os estudos sobre as relações que os jovens 

estabelecem com a escola apresentando resultados de investigação que analisa o que 

pensam os jovens sobre o ensino médio como etapa de formação, dadas às condições 

em que o mesmo está sendo oferecido, e a partir dessa percepção investigar quais suas 

expectativas de futuro. Trata-se de uma pesquisa qualitativa em que adotou como 

procedimentos metodológicos a revisão bibliográfica baseada em autores de referência 

que discutem o tema, bem como aplicação de questionário e a técnica da roda de 

conversa com alunos do ensino médio de uma escola pública de Ituiutaba-MG. Os 

resultados apontam que os jovens reconhecem a importância da escola como forma de 

ascensão na vida social. No entanto, não se reconhecem na sala de aula sendo os 

conteúdos considerados como saberes muito distantes de suas realidades, pouco 

atrativos e sem sentido. As avaliações são concebidas como parte de um regime de 

“adestramento” preparatório para o Enem. Os alunos percebem os professores 

desmotivados, irritadiços e limitados à tarefa de aplicar conteúdos, o que caracteriza 

uma acentuada dificuldade de diálogo entre docentes e discentes. Quando às suas 

perspectivas de futuro, os dados demonstram que a universidade é sonho a ser realizado, 

mas ainda a consideram distante de suas realidades. Sem dúvida a escola média precisa 

de mudanças para reencontrar seu lugar como instituição cultural que permita a 

emancipação social e política dos estudantes.  

 

Palavras-chave: Ensino Médio; Juventude; Escola Pública.  

 

Introdução 

O ensino médio compõe a última fase da educação básica, sendo 

responsabilidade dos estados preparar os jovens para o trabalho e o exercício pleno da 

mailto:franciene.c@hotmail.com
mailto:rogeriaisobe@gmail.com
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cidadania, tornando-os capazes de se adaptar com flexibilidade às novas condições de 

ocupação, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico (BRASIL, 1996). 

O processo formativo nesse nível de ensino implica na condição indispensável 

para que o estudante tenha domínio do conhecimento no sentido amplo, aliado a uma 

formação humana crítica e problematizadora da realidade. Ou seja, esse nível de ensino 

não se restringe ao simples aprendizado de técnicas, habilidades e competências 

produtivistas. O jovem nessa etapa da formação espera uma educação consolidada para 

torná-lo um sujeito autônomo. 

Para Juarez Dayrell (2009) a noção de juventude deve ser entendida como 

condição social de direito. Há um caráter universal dado pelas transformações do 

indivíduo em determinada faixa etária, na qual completa o seu desenvolvimento físico e 

enfrenta mudanças psicológicas. Mas a forma como cada sociedade e, no seu interior, 

cada grupo social vai lidar e representar esse momento é muito variada. 

Muito tem sido discutido sobre a juventude em diversos contextos. Isso é o que 

nos mostra estudiosos sobre o tema tais como Dayrel (1996, 2007, 2009, 2011), Leão 

(2011), Bajoit (2006), entre outros, que categorizam o jovem conforme sua classe social 

e discutem sobre os lugares onde vivem, as suas diversidades culturais, suas linguagens, 

seus anseios. Os estudos apontam que os sonhos dos jovens – especialmente os de 

classes economicamente desfavorecidas – estão cada vez mais distantes de se 

concretizar, pois são relegados por uma sociedade de consumo, seletiva e excludente. 

Essa realidade se agrava quando os jovens buscam sentido no ensino médio, com 

expectativa de formação humanística e sólida preparação para a vida e para o mundo do 

trabalho e não encontram ressonância no que esperam.  

Com o objetivo de contribuir para os estudos sobre as relações que os jovens 

estabelecem com a escola, este trabalho apresenta resultados de investigação que analisa 

o que pensam os jovens sobre o ensino médio como etapa de formação, dadas às 

condições em que o mesmo está sendo oferecido, e a partir dessa percepção investigar 

quais suas expectativas de futuro.  
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Pensar o processo de escolarização na perspectiva do ser jovem  

Quando nos referimos ao Ensino Médio pensamos logo na juventude. Mas quem 

são esses jovens? Quais seus ideais? Até que ponto o Ensino Médio tem contribuído 

para a formação integral desses sujeitos? O que eles pensam sobre sua formação?  

A juventude é uma fase de desenvolvimento da vida humana que assume 

características muito especificas na vida do ser humano, marcada por várias 

transformações psicológicas, sociais, culturais e biológicas. Poderíamos definir 

juventude como um conjunto das experiências vivenciadas pelos indivíduos no seu 

contexto social. Para Bajoit (2006) os conceitos de adolescência e juventude 

correspondem a uma construção social, histórica, cultural e relacional que, em diversas 

épocas e contextos, foram adquirindo denotações e delimitações diferentes.  

Dayrell (2009) acredita que a noção de juventude deve ser entendida, ao mesmo 

tempo, como uma condição social e uma representação. De um lado, há um caráter 

universal dado pelas transformações do indivíduo em determinada faixa etária, na qual 

completa o seu desenvolvimento físico e enfrenta mudanças psicológicas. Mas a forma 

como cada sociedade e, no seu interior, cada grupo social vai lidar e representar esse 

momento é muito variada. 

O autor ressalta ainda que é importante considerar o conceito de juventude(s) no 

plural, a fim de permitir que o jovem seja visto como sujeito social em face da 

heterogeneidade de classe, gênero, condição socioeconômica, cor, credo religioso, 

enfim, da diversidade de condições em que os jovens produzem suas identidades e se 

constituem a partir das relações sociais em que vive. 

Cada jovem tem sua identidade e personalidade, onde buscam para o futuro um 

projeto de melhoria de vida. Eles sonham, acreditam e planejam suas vidas de acordo 

com suas possibilidades, constroem seus estilos e se expressam nos diferentes tipos 

culturas, misturam o rock com o samba, o pop com o sertanejo em busca de um estilo 

que tenha significado para eles, criando seus próprios espaços. Para muitos jovens 

destituídos por experiências sociais que lhes impõem uma identidade subalterna, o 

grupo cultural é um dos poucos espaços de construção de uma autoestima, 

possibilitando-lhes identidades positivas (DAYRELL e GOMES, 2002; 2003). Nesse 
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período, a convivência social é determinada por um conjunto de fatores e determinadas 

convenções como destaca Bourdieu (1983, p. 113)  

 

[...] a idade é um dado biológico socialmente manipulado e manipulável; e 

que o fato de falar dos jovens como se fossem uma unidade social, um grupo 

constituído, dotado de interesses comuns, e relacionar estes interesses a uma 

idade definida biologicamente já constitui uma manipulação evidente. 

 

Compreender, pois, a juventude como etapa do desenvolvimento humano não 

configura apenas uma delimitação cronológica ou psicológica, mas, sobretudo, como 

um processo contínuo de transformação individual e coletiva a partir das relações de 

poder que se estabelecem. 

Esta fase é marcada por uma ampliação dos espaços de socialização e os amigos 

“constituem o espelho de sua própria identidade, um meio através do qual fixam 

similitudes e diferenças em relação aos outros” (PAIS, 1997, p. 94). Dentre os diversos 

espaços de socialização que os jovens ocupam está a escola que, para muitos, é mais 

que uma instituição de ensino e aprendizagem, é um lugar para encontrar e fazer 

amigos.   

Nesse sentido, a escola não é apenas um espaço de aprendizagem, mas lugar 

social de vivência e experiência da condição juvenil. Dayrell (2007) argumenta que 

escola se configura como espaço sociocultural: um ambiente de tensões e conflitos entre 

a organização oficial do sistema escolar e os sujeitos do cotidiano escolar (alunos, 

professores e funcionários). O sistema escolar hierarquiza e define relações sociais. 

Assim, para que os jovens se se reconheçam nesse espaço criam uma trama própria de 

relações sociais. 

 

A escola de ensino médio é importante? para que e para quem? com a palavra, a 

juventude 

Ao propor desenvolver um estudo sobre o ensino médio com foco na percepção 

dos jovens que cursam esse nível de ensino, tomou-se como referência o rigor 

metodológico de estabelecer critérios de seleção da escola e dos sujeitos que se 

envolveram na pesquisa. A escolha da escola levou em conta uma instituição pública 

localizada na região central e que atende alunos da maioria dos bairros da cidade de 
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Ituiutaba-MG. Os critérios de seleção dos sujeitos foi por adesão dos que se 

prontificaram a participar da pesquisa e obtiveram a autorização da família. Foram 

aplicados questionários contendo 13 questões de múltipla escolha e 3 questões abertas. 

Responderam o questionário 89 estudantes do ensino médio com idade entre 15 a 17 

anos. No contexto da pesquisa outro instrumento metodológico utilizado foi à técnica da 

Roda de Conversa onde contamos com a participação de 4 alunos de cada um dos três 

anos do ensino médio.  

Indagados sobre a importância da escola 70% dos alunos consideram a escola 

importante, 17% acreditam ser razoável, 13% afirmam ser de pouca importância. 

Elaboramos perguntas para saber como os alunos analisam o ensino ofertado pela 

escola. 90% dos estudantes responderam que o ensino é tradicional com muitos 

conteúdos, teoria e exercícios sistematizados para a memorização. E os conteúdos são 

selecionados de modo a atender a proficiência do Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), sobretudo nas disciplinas de Português e Matemática que concentram o maior 

número de aulas por semana. Alguns alunos (5%) assinalaram que o ensino é fraco e 

fora da realidade o que demonstra que os jovens não se identificam com o ensino 

adotado na escola. Da mesma forma  maioria dos alunos não reconhecem que a 

formação oferecida pela escola tenha conotação crítica e reflexiva, pois apenas 5% dos 

respondentes atribuíram essas qualidades aos critérios utilizados pela escola. 

A definição dos currículos deve levar em conta os interesses dos jovens 

considerando suas singularidades, suas aspirações, assegurando a sua permanência com 

proveito até a conclusão da Educação Básica. As DCNs para o ensino médio apontam 

que “pesquisas realizadas com estudantes mostram a necessidade de essa etapa 

educacional adotar procedimentos que guardem maior relação com o projeto de vida dos 

estudantes como forma de ampliação da permanência e do sucesso dos mesmos na 

escola” (BRASIL, 2013, p. 155).  

Consideramos premente a oferta de uma formação humana integral em 

detrimento de orientações que privilegiam a preparação para testes padronizados e 

exames vestibulares. O ensino médio deve ser de fato a possiblidade de realização dos 

sonhos de todos os jovens que por ele passam. De fato, o ensino, o currículo não fazem 

sentido para muitos desses alunos: 
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Eu não entendo este conteúdo, ainda bem que as provas são todas de marcar 

“x” assim facilita minha aprovação para o próximo ano, porque agora eu 

ando mais estudando para passar do que para aprender, não posso falar por 

todos, mas é a maioria. (Aluno P do 1° ano do Ensino Médio). 

 

As nossas provas são as cópias do Enem, e quem não pensa em um estudo 

superior, a escola se torna para ele em vão... (Aluno R do 3° ano do Ensino 

Médio). 
 

 

Outra questão analisada pelos sujeitos da pesquisa refere-se a forma de avaliação 

utilizada pelos professores. Observou-se que o instrumento de avaliação utilizado 

majoritariamente pelos professores é a prova escrita, gabaritada em forma de 

treinamento em preparação para o Enem e os exames vestibulares. Os dados revelam 

também que a avaliação em forma de seminários e outras atividades não são 

consideradas pelos professores em nenhum dos três anos. A prevalência da cognição 

para se submeterem a processos avaliativos para o ingresso no ensino superior assinala 

o tom forte da prática dos professores. Aqui são pertinentes as observações de Demo 

(2004, p. 86) 

 

Olhando para o tipo predominante de ensino médio, o desempenho esperado 

é um estoque fantástico de memorização, dentro do ritual clássico do mero 

ensinar e do mero aprender. Os alunos tornam-se no máximo “idiotas 

especializados”. Não se preparam para a vida, mas para o vestibular. Avalia-

se, pois, esse desempenho reprodutivo, estando em jogo as melhores vagas da 

Universidade Pública Gratuita. 

 

Acompanhando o pensamento do autor, esses alunos são avaliados apenas em 

seu desempenho reprodutivo, nunca pela sua real absorção de conhecimento, sem 

possibilidade de uma exposição crítica ou argumentativa que poderiam revelar o que 

realmente esse aluno aprendeu e desenvolveu para se expressar de forma autônoma. 

Também perguntamos aos alunos sobre o modo como os professores trabalham 

o currículo na sala de aula. De acordo com as respostas, os professores ensinam a sua 

matéria, explicam os conteúdos de forma fragmentada, não estabelecendo relação com 

as demais disciplinas e não estabelecem conexão entre o saber escolar e a vida dos 

jovens e nem com a comunidade escolar no qual estão inseridos.  
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Quando referimos a jovens, tratamos de futuros e projeções. Desta forma, 

perguntamos aos alunos sobre o que pretendiam fazer após o término do ensino médio. 

A maioria dos jovens (60%) que responderam ao questionário pretendem trabalhar e, ao 

mesmo tempo, estudar em curso técnico ou faculdade particular. Esse resultado indica 

que os jovens querem garantir uma formação e ao mesmo tempo conquistar sua 

autonomia financeira. Esses dados apontam também que o ingresso nos cursos de 

ensino superior de tempo integral não serão os cursos preferidos pelos alunos.  28% 

responderam que planejam cursar uma universidade pública e 10% dos estudantes ainda 

estão indecisos sobre o que almejam para as suas vidas. E por fim um número pouco 

significativo, pouco mais de 2% querem trabalhar sem continuar os estudos.   

Em linhas gerais percebemos que os procedimentos adotados pela escola e pelos 

professores na formação dos alunos do Ensino Médio destoam das prescrições do 

próprio Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e a Resolução CNE/ CEB nº 4/2010, que definem 

as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação Básica, especificamente 

quanto ao Ensino Médio, reconhecendo como etapa final do processo formativo da 

Educação Básica e indicam que deve haver uma base unitária sobre a qual podem se 

assentar possibilidades diversas. Diante as falas dos alunos, observamos que eles têm o 

desejo de ingressar em um ensino superior, mas para muitos, ainda é um sonho difícil de 

se concretizar:  

 

Eu tinha muita vontade de fazer faculdade, só que conheci um cara e acabei 

engravidando, hoje tenho meus 16 anos, mãe solteira e incapaz no momento 

de seguir para uma faculdade, porque hoje estou no fim do segundo ano, nem 

sei se volto para finalizar o terceiro, quem dirá uma faculdade? Agora tenho 

que me sustentar e sustentar um filho. Fazer o que...  (Aluna A do 2° ano do 

Ensino Médio). 

 

[...] Faculdade para mim é uma grande vontade, mas isso não é para mim no 

momento, quem sabe faço um técnico que é mais rápido. Veremos as 

possibilidades mais para frente. (Aluna B do 3° ano do Ensino Médio). 

 

Ainda não sei se vou para faculdade, não sei se vou ter tempo, até o terceiro 

ano decido isso, no momento estou trabalhando e já tá puxado, e dizem que 

na faculdade fica mais puxado ainda. (Aluno X do 1° ano do Ensino Médio). 
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De acordo com Dayrell (2007), os jovens vivem em um período de incertezas e 

em momentos de transição; se encontram em encruzilhadas, onde devem pesar o que 

querem, o que podem e o que devem fazer. Nota-se a importância de se definir uma 

identidade para o Ensino Médio, preparando o jovem para dar continuidade aos estudos, 

para o mundo do trabalho, a cidadania e para a vida, sem que o ensino seja fragmentado. 

 

Algumas considerações  

A pesquisa demonstra que, embora os jovens reconheçam a importância e 

necessidade de cursar o ensino médio e até gostam de estar na escola, mas não 

conseguem estabelecem identidade com o curso, não se reconhecem nas aulas e não 

vêm sentido nos conteúdos ministrados na escola.  

Observou-se que escola adota um modelo tradicional de ensino, onde os alunos 

são avaliados por meio de aplicação de provas escritas e gabaritadas, de forma que eles 

sejam treinados e preparados para o Enem e os exames vestibulares.  

A escola de nível médio é para boa parte dos alunos um espaço de socialização, 

para fazer amizades e troca de experiências. Os professores preocupados em dar conta 

do conteúdo a ser avaliado pelo Enem, não estabelecem relação de afetividade com os 

alunos, que muitas vezes não são ouvidos. 

Entre os dados apresentados na pesquisa nota-se uma separação dos alunos em 

três níveis: os que vão ingressar na universidade e os que vão procurar emprego e 

abandoar nos estudos e os que pretendem trabalhar e cursar o ensino superior ao mesmo 

tempo. Para muitos a universidade é sonho a ser realizado, mas ainda a consideram 

distante de suas realidades. 

É urgente a necessidade de se reconstruir uma escola que atenda às necessidades 

de jovens, pois, a distância que eles mantêm da escola caracteriza-se num desencontro 

entre o mundo desses jovens e o universo escolar. Essa dissintonia provoca uma ruptura 

que não favorece o encontro entre eles. Sem dúvida a escola média precisa de mudanças 

para reencontrar seu lugar como instituição cultural que permita a emancipação social e 

política dos estudantes.  
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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo refletir sobre o movimento de análise dos resultados 

bienais do índice de desenvolvimento da educação básica das unidades escolares da 

Secretaria Municipal de Educação de Uberaba, como possibilidade de ampliar a 

abordagem do processo de ensinar e aprender. Assim, concebemos a avaliação de larga 

escala como uma oportunidade de intervir na ensinagem, e questionamos até que ponto 

tal recurso pode promover a revisão das práticas pedagógicas, refletindo sobre o fazer 

das unidades escolares voltando sua atenção para o desenvolvimento cognitivo, social e 

operacional dos alunos. Teremos como foco a ação dos diferentes atores frente a gestão 

dos resultados, em conectividade com toda equipe, na busca dos objetivos propostos 

num exercício de olhar para o caminho. A leitura dos dados quantitativos numa 

abordagem qualitativa não será o fim em sim mesma, mas o início do processo de 

ressignificação dos saberes e práticas. Nesse sentido, realizamos uma investigação 

pautada na pesquisa-ação, estruturada sob forma de participação crítica, cujo o método 

de pesquisa permitiu reconstruções e reestruturações de significados em todo o 

desenrolar do processo, num procedimento essencialmente pedagógico. Em outubro a 

Secretaria Municipal de Uberaba realizou o Seminário: “IDEB um novo olhar”, 

posteriormente as unidades escolares desenvolveram junto a suas equipes relatórios 

circunstancias que evidenciavam as potencialidades e fragilidades, os quais foram 

largamente discutidos com as equipes de assessoria da Secretaria de Educação. Esse 

movimento culminou com a reunião dos gestores das unidades que validaram todo o 

processo mediante depoimentos que legitimam a possiblidade de leitura do IDEB como 

forma de orientação e/ou mudança de percurso. A escutatória e troca de informações e 

experiências com as unidades escolares, os “Plantões IDEB” evidenciaram a 

possibilidade de refletir sobre os saberes e práticas no fazer das escolas da rede 

municipal de ensino.   

 

Palavra-chave: IDEB, análise, práticas pedagógicas. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo compõem o movimento realizado pelos profissionais da Secretaria 

Municipal de Educação de Uberaba, desde 2007, no exercício de significação dos 

resultados do IDEB junto as equipes das unidades escolares. Nosso intuito é 

compreender até que ponto o índice de desenvolvimento da educação básica permite aos 

diferentes autores das escolas visualizar através dos dados elencados nesse instrumento, 

a capacidade de conhecer um pouco mais de sua realidade, discutindo limites e 

possibilidades, as metas a serem colocadas em prática. Além de identificar as suas 

expectativas e os propósitos com relação ao IDEB e a influência dele nas tomadas de 

decisões coletivas. 

Assim, o ponto de vista das equipes das unidades escolares foi referendado ao 

longo do trabalho em cada uma das etapas apresentadas, desde o primeiro momento 

mediante plenária onde todos os profissionais da rede municipal de ensino de Uberaba 

foram convidados a participar do Seminário, realizado na noite do dia quatro de outubro 

desse ano. O Seminário teve como tema: “IDEB um novo olhar”, contou com a 

participação de representantes de todas as 31 escolas de Ensino Fundamental, dentre 

diretores, coordenadores pedagógicos, professores, e os assessores pedagógicos da 

Secretaria Municipal de Educação.  

O seminário provocou inúmeros questionamentos nas equipes, mobilizando os 

diferentes atores das/nas unidades escolares na elaboração de um relatório circunstancial 

que de fato evidenciasse as reais condições em que o processo de ensino e 

aprendizagem tem se efetivado. De forma que apresentassem o IDEB como uma 

possibilidade de análise sem, contudo, se restringir ou condicionar a esse instrumento. 

Pois, as unidades escolares passam simultaneamente pelo processo de construção e/ou 

revisão do Projeto Político Pedagógico e esse movimento seria extremamente 

significativo.   

Nesse contexto, foram realizados os “plantões IDEB”. A Diretoria de Ensino da 

Secretaria Municipal de Educação realizou junto às equipes das escolas módulos de 

atendimentos por unidade escolar, momentos ricos de escutatória, troca de informações 

e orientações, no intuito de acompanhar o desenvolvimento das unidades relacionadas 
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ao papel do professor, aos saberes e práticas e à concepção de educação. Na sequência 

foi realizada uma reunião com os gestores para avaliar as ações realizadas pela Semed, 

com o objetivo de avaliar até que ponto o movimento adotado tem contribuído 

efetivamente para mudança de postura no fazer pedagógico dos sujeitos que tecem a 

construção dos saberes cotidianos das escolas. 

  Nesse sentido, nosso trabalho apresenta como desafio de compreender as ações 

desenvolvidas pela Semed no intuito de ampliar as possibilidades de análise dos 

resultados do IDEB na promoção da melhoria da qualidade da escola pública de forma 

contextualizada e significativa. Nesse exercício que cientificiza a prática educativa, a 

partir de princípios éticos que visualizam a contínua emancipação de todos os sujeitos 

da prática, a pesquisa e a ação podem e devem caminhar juntas quando se pretende a 

transformação da prática. No entanto, a direção, o sentido e a intencionalidade dessa 

transformação serão os eixos da caracterização de nosso trabalho. 

Nessa perspectiva, como pesquisa-ação colaborativa, a função do pesquisador 

será a de fazer parte e promover mudanças anteriormente desencadeadas pelos sujeitos 

das equipes que compõem as unidades escolares. Decorrente de um processo que 

valoriza a construção cognitiva da experiência, sustentada por reflexão crítica coletiva, 

com vistas à emancipação dos sujeitos, não pretendemos apenas compreender ou 

descrever o mundo da prática, mas transformá-lo. 

Contudo, a condição para ser pesquisa-ação crítica é o mergulho na práxis do 

grupo em estudo, do qual se extraem as perspectivas latentes, que sustentam as práticas, 

sendo as mudanças negociadas e geridas no coletivo. Nessa direção, as pesquisas-ação 

colaborativas, na maioria das vezes, também assumem o caráter de criticidade. A 

pesquisa-ação crítica deve gerar um processo de reflexão-ação coletiva, em que há uma 

imprevisibilidade nas estratégias a serem utilizadas. 

 

Esta leva em conta a voz do sujeito, sua perspectiva, seu sentido, mas não 

apenas para registro e posterior interpretação do pesquisador, uma vez que a 

voz do sujeito fará parte da tessitura da metodologia da investigação. Nesse 

caso, a metodologia não se configura por meio das etapas de um método, mas 

organiza-se pelas situações relevantes que emergem do processo. Daí decorre 

a ênfase no caráter formativo dessa modalidade de pesquisa, pois o sujeito 

deve tomar consciência das transformações que vão ocorrendo em si próprio 

e no processo. É também por isso que tal metodologia assume um caráter 
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emancipatório, pois, mediante a participação consciente, os sujeitos da 

pesquisa passam a ter oportunidade de libertar-se de mitos e preconceitos que 

organizam suas defesas contra a mudança e reorganizam sua autoconcepção 

de sujeitos históricos. (GHEDIN,FRANCO, 2011, p.214) 

 

A pesquisa-ação assume uma postura diferenciada diante do conhecimento, uma 

vez que busca, ao mesmo tempo, conhecer e intervir na realidade que pesquisa. Essa 

imbricação entre pesquisa e ação faz com que o pesquisador, inevitavelmente, faça parte 

do universo pesquisado, o que, de alguma forma, anula a possibilidade de uma postura 

de neutralidade e de controle das circunstâncias de pesquisa. Os pressupostos 

epistemológicos caminham, historicamente, na direção de uma perspectiva dialética. 

No agir comunicativo, os participantes podem chegar a um saber compartilhado 

que vai tecendo uma estrutura interacional de confiança e comprometimento. Uma 

importante característica da pesquisa-ação é seu processo integrador entre pesquisa, 

reflexão e ação, retomado continuamente sob forma de espirais cíclicas, dando tempo e 

espaço para que a integração pesquisador-comunidade educativa vá se aprofundando, 

permitindo-se que a prática desse processo vá, aos poucos, se tornando mais familiar.  

Nesse sentido, a construção dessa cultura de cooperação deve ser uma tarefa a 

todos que pretendem trabalhar no coletivo da escola. Essa reflexão permanente sobre a 

ação é a essência do caráter pedagógico desse trabalho de investigação. 

 

O IDEB como instrumento avaliativo do processo de ensino e aprendizagem 

Desde muito tempo a avaliação está voltada para o desempenho do aluno, ou 

seja, a sua aprendizagem e o seu rendimento. Luckesi (2002) acredita que através da 

avaliação é possível alcançar melhores resultados, seja na aprendizagem ou nas políticas 

públicas. De acordo com Saul (1988), a avaliação está projetada para o futuro, pois com 

ela é possível realizar transformações de acordo com o contexto. É preciso compreender 

que a avaliação precisa estar em consonância com o cenário educacional, de maneira 

que essa atue diretamente na promoção de mecanismos que materializem a qualidade 

desejada. 

Nessa perspectiva, o IDEB é o indicador de qualidade desenvolvido para avaliar 

a educação oferecida no país e em cada unidade da federação, município e escola 

pública. Ele serve também para acompanhar a melhoria da qualidade educacional 
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segundo metas preestabelecidas. Seu uso para essas finalidades tem suscitado debates 

sobre o tipo de política de responsabilização que o indicador engendra. Tal indicador 

trouxe à tona o debate sobre a eficiência de medir/mensurar a qualidade da educação em 

todo o país.  

A importância do IDEB, suas limitações, o que ele realmente consegue mostrar 

sobre os estudantes e redes e como poderia se tornar mais preciso e justo tem inquietado 

os educadores. Todavia, tem cumprido um importante papel na avaliação da qualidade 

da educação ao sintetizar a proficiência em leitura e matemática dos estudantes, medida 

na Prova Brasil/Saeb.  

De acordo com o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), as avaliações 

realizadas nas instituições de ensino visam “verificar se os elementos que compõem a 

escola estão estruturados para a oferta da educação de qualidade” (BRASIL, 2008), e 

complementam afirmando que a partir da criação do IDEB foi possível estabelecer 

metas para que estas possam ser relacionadas ao desempenho e a evolução da educação 

no Brasil.    

Desse modo, as avaliações educacionais são vistas como um modo de refletir 

sobre os sujeitos que compõem a escola, ou seja, gestores, coordenadores, professores, 

alunos, dentre outros. A avaliação educacional visa avaliar a escola como um todo e os 

recursos utilizados no decorrer do processo ensino e aprendizagem. Assim, a gestão da 

escola possui papel fundamental para compreender os problemas e melhorar a qualidade 

e o desempenho das instituições de ensino. 

Contudo, Libâneo (2001) afirma que para oferecer uma educação de qualidade é 

preciso existir um ensino voltado para o desenvolvimento cognitivo, social e 

operacional. Desse modo, a qualidade da educação não estaria voltada para metas ou 

avaliação de larga escala. Há um leque de componentes importantes para promover a 

qualidade da educação à exemplo da formação de professor, melhores condições de 

trabalho e ensino, materiais didáticos, dentre outros. 

Corroboramos com o pensamento de Libâneo na medida em que 

compreendemos que a avaliação deve ser percebida em seu aspecto global/holístico 

envolvendo as condições que se efetivaram o processo de ensino e aprendizagem. Para 

isso nesse estudo consideraremos o trabalho que foi realizado pelas unidades escolares 
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da rede municipal de ensino de Uberaba rompendo com o estigma que o resultado do 

IDEB serve para realizar um ranking de desempenho entre as escolas.  

De acordo com o governo federal, o IDEB assume o papel de indutor de 

políticas para melhoria da educação, por meio de termo de adesão voluntária dos 

municípios e Estados ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. As metas 

desse plano visam a que Estados, municípios e escolas contribuam, em conjunto, para 

que o Brasil atinja um patamar educacional equivalente ao dos países desenvolvidos até 

2022, ano do bicentenário da Independência. Em termos numéricos, isso significa obter, 

nos anos iniciais do ensino fundamental, um IDEB igual a 6,0 na média nacional, tendo 

como referência o valor inicial obtido em 2005, que foi de 3,8.  

Desde 2007, quando o IDEB passou a ser calculado, já foram divulgadas sete 

edições, referentes aos anos de 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 e 2017. De acordo 

com os valores das metas do IDEB publicados pelo INEP, o país avançou em todos os 

níveis de ensino. A aparente simplicidade do IDEB, isto é, a escala de zero a dez similar 

à de um boletim escolar e as metas criadas para cada unidade avaliada, facilitou sua 

rápida aceitação, especialmente na imprensa, entre os formuladores de políticas públicas 

e gestores educacionais.  

Inegavelmente, o IDEB tornou-se muito influente no debate educacional, haja 

vista a inclusão do indicador na proposta do Plano Nacional da Educação (PNE) para o 

atual decênio (BRASIL, 2010). No longo processo de negociação do PNE que se 

arrastou até 2012, a inclusão das metas do IDEB no texto praticamente não foi 

questionada comparativamente ao intenso debate que se deu em torno do financiamento 

da educação. Contudo, sabemos que o IDEB também conquistou legitimidade junto a 

uma parte do público acadêmico, ao mesmo tempo em que recebeu fortes críticas de 

pesquisadores.  

Nessa perspectiva, o indicador e suas metas tem proporcionado a rede municipal 

de educação de Uberaba um incentivo a mais para que as equipes das unidades escolares 

criem seus parâmetros de desenvolvimento e em torno de seus desafios busquem formas 

significativas de intervenção. 
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Movimentos de análise do IDEB frente aos desafios das unidades escolares 

A proposta de análise para o trabalho nas escolas, apesar de difundido em todo o 

país o resultado do IDEB, ainda é pouco compreendida, mesmo por aqueles que lidam 

diariamente com a educação. 

Essa análise precisa ser feita através da realidade da escola. Talvez por isso seja 

tão mal compreendida essa questão porque não necessariamente duas escolas que 

apresentam IDEB iguais têm a mesma realidade educacional, ou é necessário ter a 

mesma qualidade ou análise diagnóstica enquanto sistema, porque ele é fruto de produto 

de fluxo e proficiência. É algo muito complexo pelo fato de termos que ao analisar o 

resultado do IDEB conhecer profundamente a realidade das escolas porque não é um 

índice independente, separado, ele vive de um conceito que se define na escola e para a 

escola. Esse índice é de 0 a 10 e 6 é o mínimo aceitável pelos órgãos internacionais dos 

países desenvolvidos é o mínimo aceitável para escolas com qualidade em educação. 

Porém, o índice por si só, não significa muita coisa, porque nós temos que analisar todo 

um compilado de dados que vem com o IDEB.  

Os resultados médios de todas as escolas formam a nota do município. O que 

queremos ressaltar é que o IDEB é um índice complexo, e está intimamente ligado a 

realidade da escola e precisamos analisar os resultados dessa equação enquanto 

município e enquanto unidade escolar.  

A leitura desse índice somente 4,1 por exemplo ou 6,2 não expressa, muitas 

vezes, a realidade de uma escola, no contexto na qual está inserida. Os fatores medidos 

são, a proficiência que é a nota que o aluno obtém como resultado na Prova Brasil, que 

a partir de 2019 se chamará SAEB. A proficiência é a nota pura, a nota crua, 

multiplicada pelo fluxo, que é aprovação, reprovação, abandono, participação na 

avaliação e outros dados. 

 Os dados do IDEB sozinhos não têm sentido, mas quando eles são unidos 

podem chegar a uma nota que equivale a uma outra unidade escolar com o IDEB igual, 

mas as duas podem ter realidades de educação diferentes. Uma escola pode ter uma 

baixa proficiência ou um baixo nível de aprendizado, mas ter uma grande aprovação dos 

seus alunos no final do ano, assim ela teria um IDEB X, sem necessariamente estar 
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elevando o nível de aprendizagem dos alunos. Em outra ela pode ter uma aprendizagem 

bem significativa, bem elevada, mas ter uma reprovação alta, o que abaixa o índice do 

IDEB, que pode ser igual àquela primeira escola analisada. Porém, quando analisadas 

separadamente, apesar de apresentarem o mesmo IDEB, elas têm problemas a serem 

resolvidos completamente antagônicos. Um precisa ser repensado a questão do processo 

ensino aprendizagem, e a segunda tem que ser repensado o processo de reprovação, de 

avaliação, o processo de ressignificação da avaliação quanto a questão ser significativa, 

talvez. 

Então, analisando esses dados e procurando ser completamente, imparcial em 

sua análise, a Semed, através da Diretoria de Ensino, propôs que após a análise 

individual de cada escola, fosse feito um plantão com cada uma das unidades, onde 

participariam o diretor, os pedagogos, os professores do quinto e nono anos e todos que 

quisessem e se interessassem na escola por esse processo de entendimento. 

Acompanharam o plantão as assessoras pedagógicas da Semed, uma representante do 

gabinete da secretária, duas representantes da casa do educador, que é a casa onde se 

realizam as formações educativas, e uma assessora da Diretoria de Apoio a Educação 

Básica, além da Diretora da Diretoria de Ensino, a responsável pela seção de Ensino 

Fundamental. Destacamos o papel do assessoramento pedagógico realizado pela seção 

de ensino fundamental que fomenta as questões pedagógicas e propõe intervenções.  

Nesse plantão as grandes inquietações mais preocupantes foram: estudar 

detalhadamente todos os dados possíveis que estariam ao alcance sobre o IDEB de cada 

escola; saber o nível sócio econômico que o INEP informou para leitura da realidade; a 

frequência em 80% dos alunos em cada prova; quanto foi o fluxo das séries iniciais e 

das séries finais e a proficiência. 

 Realizamos ainda uma comparação com o mapa de desempenho bimestral das 

turmas do 5ª e 9º anos que foram avaliados, para averiguarmos se tínhamos condições 

de ter alguma questão relacionada ou antagônica associada ao processo de 

aprendizagem dos alunos. 

 A essas escolas demos o trabalho de fazer entre seus pares a leitura e um 

relatório que pudesse estabelecer um consenso do porquê daquele resultado. O diálogo 

estabelecido pela Diretora de Ensino provocou nas unidades escolares o entendimento   
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que os dados do IDEB revelam, suas fragilidades e possibilidades e quais inferências 

poderiam ser propostas mediante a construção do conhecimento do aluno.  

Constatamos que algumas escolas foram extremamente detalhistas, se 

preocuparam em fazer uma análise muito responsável, exemplificada pela riqueza da 

análise realizada. 

 Um dos exercícios em uma das unidades foi analisar o nível sócio econômico, a 

participação das séries iniciais, que tinha um IDEB de 5,9, apresentava um crescimento 

que ultrapassou a meta proposta. O fluxo "um", ou seja 100% dos alunos foram 

aprovados nas turmas de quinto ano. Porém, ao analisarmos o nível de aprendizagem 

dos alunos do quinto ano, tanto na Língua Portuguesa quanto em Matemática 

percebemos que tinha uma curva padrão de aprendizagem dos alunos, muito acentuada, 

em Língua Portuguesa nos níveis 5, 6 alguns no 7 e poucos no 8, mas  apresentava 30% 

dos alunos no nível 1, 2 e 3 e na Matemática apresentava 27% dos alunos nos três níveis 

primeiros que são considerados os alunos que não tem habilidades e competências 

básicas, muitas vezes relacionadas ao primeiro ano, e estavam na questão contraditória 

quando nós entendíamos que havia um fluxo de 1%. Se 30% em Língua Portuguesa e 

27% em Matemática apresentaram níveis críticos e muito críticos, como não havia 

nenhuma reprovação desses alunos, onde eles estariam seria a preocupação.  

Ao serem questionados, a equipe dessa escola ficou muito indignada porque não 

souberam responder onde estavam posicionados no gráfico aqueles alunos que foram 

aprovados. Contudo, no resultado da Prova Brasil eles apresentaram aquele resultado 

crítico e muito crítico. Relataram que realmente não tinham no ano passado nenhum 

aluno que não sabia ler e escrever. A questão posta de conhecer profundamente a 

realidade da escola, só pode acontecer numa análise real quando as pessoas ouvidas 

nesse processo sabem relacionar os dados do IDEB com as questões reais da escola.  

 Questionamos se o problema da escola estaria na proposta metodológica 

tradicional, focada na questão de memorização e/ou se esses alunos apesar de saberem 

ler e escrever, não sabiam trabalhar com a construção do conhecimento e muito menos 

uma proposta de elaboração de hipótese que a Prova Brasil traz consigo. O cuidado com 

a análise da realidade da escola poderia fazer a diferença nesse tipo de inferência, 

porque senão poderíamos incorrer numa análise simplista.  
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 Para tanto, sugerimos uma intervenção, que trabalhasse uma proposta 

metodológica diferente onde o conhecimento científico fosse abalizador de todo o 

conhecimento da criança, e que o professor saísse se assumisse como mediador da 

construção do conhecimento. 

Assim, independentemente do nível de construção do conhecimento dos alunos é 

muito importante que eles tenham a capacidade de elaborar hipóteses para solucionar 

problemas. É na elaboração de hipóteses, que eles conseguem estabelecer a ligação 

direta entre o conhecimento e a utilidade prática. É através do conhecimento científico 

da observação, elaboração de hipóteses, desenvolvimento e conclusão que os alunos 

fazem todo o processo de construção de conhecimento e se tornam sujeitos atuantes da 

sua própria construção. Passam de mero espectador para protagonistas nessa atuação, 

onde ele usa o conhecimento na prática e sabe estabelecer essa significância dele com a 

realidade. 

Outro exemplo que nós podemos utilizar, com relação às análises feitas nos 

plantões foi que algumas escolas, na verdade 5 escolas, não tiveram proficiência, o que 

nos fez repensar sobre o que poderia ter acontecido. Ao analisarmos, entendemos que, a 

Prova Brasil em 2017, nós tinhamos que garantir 80% de presença em cada avaliação. 

As escolas até garantiram 80%, mas, são 80% dos mesmos alunos. Então por exemplo, 

se nós tínhamos uma escola com 20 alunos, 4 faltaram no dia da avaliação de Português, 

no dia da Matemática os 4 que faltaram foram, e 4 outros faltaram, acabou sendo 

considerado que 40% das crianças não fizeram a prova. Então, essas escolas que não 

garantiram os 80% de presença, nas avaliações da Prova Brasil em 2017, prejudicaram o 

fluxo da rede, porqque como foram 5, elas acabaram prejudicando o fluxo total da rede. 

O que deve ser analisado, entendido e tomado providências para uma próxima 

avaliação. 

 Temos que analisar, outras questões como: a distribuição do percentual dos 

alunos dos nonos anos, no caso da Língua Portuguesa nos níveis 0, 1 e nível 2, 

geralmente eles são muito maiores do que o percentual de alunos do quinto ano nesses 

níveis críticos e muito críticos. O que nos leva a inferir que, os professores na seriação 

não estão conseguindo garantir uma aprendizagem significativa, desses alunos, durante 

todo o processo de sexto ao nono ano. Além de não garantir os alunos que chegam com 
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um nível adequado, eles estão deixando os alunos sem aprender  durante esse processo 

ao longo de sua escolaridade. Então, por exemplo, uma determinada escola chegou com 

27% de alunos nos níveis críticos e muito crítico e terminou com 52%, quer dizer, além 

de não conseguir garantir a aprendizagem significativa desse aluno, ainda deixa sem 

aprender aqueles que vieram adequados na seriação. Não podemos deixar nenhum aluno 

para trás.  

Usando de exemplo uma outra escola, percebemos que houve a uma proficiência  

de 5.50 de aprendizado de proficiência, e um fluxo muito alto de 13% de reprovação 

que deu um fluxo de 0,87, diminuindo a nota para 4,8 onde a meta da escola era 5,9. 

Essa escola está em estado de alerta, porque além dela não ter conseguido na questão da 

proficiência, ela também não conseguiu no fluxo. Aconteceu nas turmas de quinto e nas 

turmas de nono, um fluxo extremamente baixo, com uma reprovação extremamente alta, 

de 13% os dois, e que prejudicou o aprendizado significativo. Houve uma concentração 

na Língua Portuguesa nos quintos anos nos níveis 0, 1 e 2 e na Matemática nos níveis 0, 

1 e 2. Há que se rever essa proposta metodológica, pois nossa proposta não é só 

universalizar o acesso, e sim garantir a qualidade da educação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nesse movimento de reflexão sobre o IDEB, ressaltamos que as informações 

fornecidas pelos resultados, assim como de outras avaliações, permitem ter uma 

referência para analisar as estratégias didáticas usadas na escola e os critérios utilizados 

na qualidade da oferta do ensino para o sucesso do aluno em sua escolaridade. Isso tudo 

aliado a uma análise de realidade, na forma metodológica e na linha pedagógica que a 

escola assume. 

 A análise do resultado da escola, traz subsídios importantes que podem ser 

utilizados na reformulação do Projeto Político Pedagógico. Contudo, não podemos 

deixar de mencionar a correlação dos resultados do IDEB com as análises realizadas 

associadas ao processo de construção/reformulação do Projeto Político Pedagógico das 

unidades escolares assistidas pela Semed. Pois, o PPP como coluna vertebral da escola, 

deve ter como fundamentação todos os pontos fortes e fracos que a escola apresenta, 

para que possa trabalhar as questões apresentadas até aqui.  
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Todos os ajustes que a escola fará com base nas fragilidades e potencialidades 

apontadas pelo IDEB, podem ser registrados no PPP da escola. Essa discussão pode ser 

feita durante as reuniões pedagógicas e institucionais, assim como nos encontros do 

Conselho Escolar, na semana de planejamento e ,no caso de Uberaba,  temos o DIA D 

(dia de análise da gestão de resultados).  

Essa leitura crítica, permite comparar as Matrizes Curriculares da escola com o 

que o índice avalia e se for o caso pautar mudanças na didática do Currículo Escolar e, 

principalmente na metodologia de ensino nas disciplinas avaliadas.  

O impacto do IDEB dentro dessa objetividade da aprendizagem, depende 

também de como a equipe escolar e a gestão lidam com o IDEB, mas seja como for, 

esse indicador já faz parte do cotidiano da escola. Então esse instrumento ajuda a 

construir a imagem da escola, exatamente por isso não só precisamos entender o IDEB 

como também aprender a lidar com ele, ler nas entrelinhas e estabelecer as metas 

propostas. 

 Não é objetivo ao trabalhar com os dados do IDEB lidar com uma proposta 

ranqueadora, numa proposta de demérito ou de mérito, a uma determinada escola  ou a 

outra, porque cada escola está inserida em um contexto específico, que levará essa 

análise a mudanças mais profundas ou não.  

Seja qual for o resultado do IDEB, deve ser considerado como indicador de 

qualidade de ensino da escola, da rede e de nosso país. Um indicador que aponta o 

quanto estamos sendo capazes de oferecer uma educação de qualidade para todos. 

Sobretudo mais do que um retrato momentâneo de uma unidade escolar, o IDEB e 

outros indicadores do gênero, permitem observar como a educação está evoluindo em 

relação a esse tipo de análise.  

Nesse artigo compreendemos o IDEB como instrumento diagnóstico capaz de 

provocar uma transformação nas concepções metodológica, avaliativa e na forma de 

entender a construção do conhecimento. Como vimos a nova Prova SAEB/IDEB, não 

mais utiliza da memorização como forma de averiguação de aprendizagem, ela se utiliza 

da capacidade que o aluno tem de utilizar o conhecimento para situações problemas do 

cotidiano. 
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Todavia, cientes de que a realidade histórica interfere na prática educacional, a 

escola não pode ser uma instituição neutra frente à realidade social. Mas para isso é 

preciso que os indivíduos envolvidos assumam seu papel de sujeitos nesse processo de 

construção de saberes significativos. Para tal, é necessário conhecer o “mundo”, 

conhecer-se como sujeito capaz de agir nesse mundo e transformá-lo. 
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Resumo 
Este texto apresenta parte do Projeto “História e Cultura Afrobrasileira e Africana nas 

Aulas de Geografia do Ensino Médio: contribuições para a Educação das Relações 

Étnico-raciais” financiado pelo Edital 03/2018 Programa de Iniciação Científica PIBIC-

EM-CNPQ/UFU (2018-2019). Neste Projeto o Estudante do Ensino Médio BIC-Júnior 

terá a oportunidade de uma formação em pesquisa uma vez que terá como Objetivo 

Geral a análise das possibilidades de inclusão da História e Cultura Afrobrasileira e 

Africana nos conteúdos de Geografia do Ensino Médio se colocando como estudante e 

pesquisador desta disciplina. Para discutir as questões Étnico-raciais, especialmente 

sobre o cumprimento das leis federais 10.639/2003 e 11.645/2008, os professores 

orientadores e os estudantes do ensino médio realizarão entrevistas semiestruturadas 

com professores de Geografia do Ensino Médio, farão análise dos Livros Didáticos e 

dos Planejamentos Anuais de Ensino do primeiro, segundo e terceiro anos de sua 

própria escola. A exigência da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena trouxe para 

todos os cursos de formação de professores a responsabilidade por formar profissionais 

capazes de contribuir nesta temática, e apesar da Lei ser do ano de 2008 ainda há muito 

que ser realizado para que essa questão seja um conteúdo comum nas Licenciaturas 

onde se formam os docentes e também nas escolas de Educação Básica, onde estes 

professores irão atuar. Uma das formas da Geografia contribuir com esse tema é 

começar a repensar a formação inicial do professor também como pesquisador, e de 

todo estudante como uma pessoa que pesquisa, que elabora e constrói conhecimento.  

 

Palavras-chave: lei federal 11.645/08; estudante pesquisador; livro didático. 
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Introdução  

Antes mesmo das Leis Federais 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1997) traziam em seus Temas Transversais a 

Pluralidade Multicultural que reconhecia e valorizava a diversidade existente em nossa 

sociedade e buscava a superação das discriminações para que o Brasil fosse realmente 

um país democrático. De acordo com os PCN o tema pluralidade cultural tem como 

objetivo: 

[...] capacitar o aluno a compreender, respeitar e valorizar a diversidade 

sociocultural e a convivência solidária em uma sociedade democrática. 

(BRASIL, 1997, p. 47). 

 

Mas a Lei trouxe um peso muito maior para a discussão da questão, pois ficou a 

discussão do Racismo, do Preconceito, e da Discriminação pela cor da pele.  

 

Constituindo-se, assim, como um tema delicado e complexo, nunca houve 

consenso em torno das teorias que buscaram responder “quem é o povo 

brasileiro?”, consequentemente, “o que faz do Brazil, Brasil?”. Um consenso, 

talvez, seja que toda problemática que compõe a questão étnico-racial gira 

em torno da ideia de miscigenação. Uma perspectiva bastante problemática 

quando pensada a partir da realidade brasileira, marcada pelo racismo e por 

uma história de escravização, expropriação e violência. (CIRQUEIRA; 

CORREA, 2012, p.02) 

 

Os meios de comunicação apresentam grande número de informações, contudo 

de forma fragmentada e facilmente esquecível, e que a criança, o jovem e até mesmo o 

adulto, sozinhos nem sempre conseguem transformar essas informações em 

conhecimentos, sendo fundamental que o professor se aproprie dos conhecimentos 

relativos à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros fazendo 

deles temas que permitam um melhor conhecimento do Brasil e de todos os brasileiros, 

porque se trata de uma nação multicultural. Não é possível mais que esta questão fique 

omitida na Educação como um todo, pois: 

 

O desconhecimento das experiências de ser, viver, pensar e realizar de índios, 

de descendentes de africanos, de europeus, de asiáticos, faz com que 

ensinemos como se vivêssemos numa sociedade monocultural. Isto nos torna 

incapazes de corrigir a ilusão da democracia racial, de vencer determinações 

de sistema mundo centrado em cosmovisão representativa de uma única raiz 

étnico-racial. (SILVA, 2007, p.501) 
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O objetivo geral da Educação é a formação do cidadão; uma pessoa com direitos 

e deveres, e principalmente comprometida com as questões de sua época social. Por sua 

vez, o objetivo da Geografia como disciplina escolar é formar o cidadão capaz de 

compreender as relações entre a sociedade e a natureza, e como esta sociedade se 

organiza, como constrói, destrói e reconstrói o espaço que ocupa.  

Sobre formar o cidadão se faz necessário resgatar o que seja cidadania, e o que 

são direitos e deveres. Conceitos que foram mudados ao longo da história humana, e 

que mostram num crescente como o ser humano foi sendo mais valorizado, mas 

respeitado. Hoje a sociedade não aceita mais a escravidão, a tortura, os maus tratos ou o 

abandono. Já houve grande avanço sobre isso. No entanto ser respeitado como ser 

humano que precisa ter abrigo, alimentação, segurança, ainda está distante do conceito 

pleno da cidadania, pois não existe essa garantia para todos. 

Ser cidadão implica ter direitos e cuidar dos direitos de todos. Implica ter 

deveres e não privilégios. Ser cidadão é também reconhecer que a sociedade é formada 

por diferentes pessoas, com culturas e identidades também diferentes. E essa formação 

cidadã precisa ser ensinada no dia a dia das famílias nas ruas, nas escolas, e em todas as 

instituições sociais, sejam elas públicas ou privadas. 

O professor que irá contribuir para a formação deste cidadão se forma em Cursos 

de Graduação, especialmente as licenciaturas, áreas do conhecimento que permitem a 

formação inicial dos docentes. 

O Curso de Graduação, considerado como curso de Formação Inicial é o 

principal momento de construção do conhecimento básico da área de estudo futuro 

profissional. Ele será sempre a maior referência, por isso quanto antes o estudante de 

licenciatura, futuro professor, começar a analisar conteúdos pertinentes à sua área de 

atuação, a Escola, melhor será sua prática. No projeto “História e Cultura Afrobrasileira 

e Africana nas Aulas de Geografia do Ensino Médio: contribuições para a Educação das 

Relações Étnico-raciais” terá início a formação para a pesquisa com o Estudante do 

Ensino Médio. 

Uma das questões atuais da formação para a cidadania é a obrigatoriedade da 

temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, colocada pela Lei nº 11.645, 
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de 10 março de 2008, que alterou a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabeleceu as diretrizes e 

bases da Educação Nacional e a incluiu no currículo oficial da rede de ensino. 

A exigência da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” trouxe 

para todos os cursos de formação de professores a responsabilidade por formar 

profissionais capazes de contribuir nesta temática, pois segundo a Lei 11645/08: "os 

conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 

brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar" (BRASIL, 2008). 

 

Ao assumirmos a educação étnico-racial de professores em formação inicial 

como questão central, reportamo-nos a um tema historicamente escamoteado 

por manobras discursivas da elite hegemônica brasileira (...).(OLIVEIRA; 

SILVA, 2017, p. 188) 

 

Para que a Geografia possa de fato contribuir para superar os preconceitos 

historicamente impregnados no currículo formal, o projeto acredita que, entre outras 

questões, é preciso começar a formação do pesquisador o quanto antes, por isso a 

importância do projeto ser desenvolvido por estudantes do Ensino Médio, e 

especialmente incentivado por uma Bolsa de Iniciação Científica - BIC Júnior, que 

ocorreu com o Edital 03/2018 PIBIC-EM-CNPQ/UFU. 

O estudante BIC-JÚNIOR deste Projeto irá analisar possibilidades de inclusão 

da História e Cultura Afrobrasileira e Africana nos conteúdos de Geografia do Ensino 

Médio em sua escola de origem, tendo a possibilidade de dialogar com os professores  

responsáveis. 

 

A disciplina Geografia no Ensino Médio da Educação Básica  

Uma das funções da Geografia é refletir sobre como a sociedade se organiza, 

como ela ocupa o espaço em diferentes momentos históricos, e a questão dos povos 

africanos, afro-descendentes e indígenas faz parte do Espaço que a Geografia se propõe 

estudar.  

 

A geografia é a ciência do território, e o território é o melhor instrumento de 

observação do que está acontecendo no espaço geográfico. Ela expõe a 

diversidade regional, as desigualdades espaciais, as potencialidades da 
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natureza e a heterogeneidade da população. Essa é a área do conhecimento 

que tem o compromisso de tornar os lugares e suas dinâmicas mais 

compreensíveis, de dar explicações para as transformações territoriais e de 

apontar soluções para as incongruências e incompatibilidades espaciais. 

(ANJOS, 2005, 167-168) 
 
 

Uma das tarefas do futuro profissional da licenciatura é escolher o Livro 

Didático mais adequado para sua escola. Esta escolha é realizada a cada quatro anos, e 

os livros serão usados pelos alunos durante três anos. O professor precisa ter em mente 

que o objetivo principal é o aprendizado. Especificamente, no caso da Geografia, o 

professor precisa estar atento às representações gráficas e cartográficas, e como elas 

interagem com os textos, de forma que proporcione uma ampliação dos conhecimentos 

espaciais, tanto do cotidiano dos estudantes como de lugares distantes, sobretudo na 

atualidade com o processo de globalização em curso. O livro didático de Geografia não 

pode apresentar-se como um conjunto sem correlações, é preciso que os autores de 

livros didáticos descubram formas atraentes de tratar de assuntos relativos ao cotidiano 

dos alunos do ponto de vista espacial, sempre os relacionando com outras realidades. E 

relacionando com a Lei 11.645/2008 espera-se que as imagens, os mapas, e o texto 

sejam também coerentes. 

Devido a grande extensão territorial do Brasil, as realidades e culturas são muito 

diferentes dificultando o professor utilizar o livro didático como instrumento auxiliar de 

sua reflexão geográfica com seus alunos, entretanto o professor precisa saber relacionar 

os conteúdos e as imagens do livro com as diferentes linguagens disponíveis e o 

cotidiano dos alunos, estabelecendo assim o diálogo e o confronto de ideias 

diferenciadas, fugindo da verdade absoluta, uma vez que nem a proposta de um livro, 

nem as ideias do professor, é infalível ou inquestionável. 

Como o grande comprador de livros didáticos no país é o governo federal, as 

editoras têm procurado atender as avaliações feitas pelo Programa Nacional do Livro 

Didático – PNLD. Essa avaliação utiliza-se de critérios estabelecidos em Edital 

específico, e que se não forem contemplados pelo autor, excluem a obra da lista de 

compra do MEC. Entre os motivos de exclusão de obra inscrita no PNLD, diz respeito 

aos livros que apresentem preconceito ou induzam ao preconceito. 
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Os Editais do PNLD de 2013, 2014 e 2015 (livros para os Ensinos Fundamental 

I, II e Ensino Médio), trouxeram ênfase a questão da História e Cultura Afro-Brasileira, 

Africana e Indígena, como preconizam as Leis Federais 10.639/03 e 11.645/08. Assim, 

é de se esperar que as obras inscritas nestes novos editais apresentem, minimamente, as 

questões etnicorraciais. Mas o mínimo exigido por lei ainda é pouco, porque o professor 

terá que ir, além disso, se realmente for trabalhar as questões étnico-raciais. 

Segundo o Guia do PNLD de Geografia de 2007, já era previsto a preocupação 

com a não transmissão ou insinuação de preconceitos. O mesmo ocorreu com os Guias 

posteriores como no Guia PNLD de 2009 (BRASIL, 2009).  

Mas, apesar das regras do PNLD ainda são poucos os Livros Didáticos que 

apresentam a cultura afro-brasileira e os povos indígenas como objeto de estudo em 

mais de um capítulo, e que recebem abordagens respeitosas, que valorizam suas 

organizações e saberes. Assim como a participação desses povos nos processos 

históricos que levaram à formação do espaço geográfico brasileiro. Também é raro 

mostrar a participação dos povos afrodescendentes e indígenas brasileiros em lutas e 

mobilização políticas pelos seus direitos, ou a atuação desses grupos em diferentes 

trabalhos e profissões valorizadas socialmente, o que prejudica a compreensão de como 

os grupos étnico-culturais colaboraram com a construção sociocultural e econômica do 

Brasil.  

A proposta dos Livros didáticos ainda não é realmente anti-racista. E às vezes 

trata do assunto como se ele não existisse, o que também é uma forma de racismo. 

A participação do negro e do indígena na formação do espaço geográfico 

brasileiro são abordadas raramente e em poucos capítulos do Livro Didático. A imagem 

do afrodescendente é pouco utilizada tanto em espaços profissionais como em espaços 

de poder, e assim como os indígenas, muitos livros atuais repassam imagens 

estereotipadas. 

 

Negros e negras, no Brasil, desde que para essa terra foram trazidas à força as 

primeiras pessoas africanas para serem escravizadas, lutam pela vida, pela 

sua humanidade, por liberdade e, a partir da abolição do escravismo, pelos 

seus direitos de cidadania, através da defesa de políticas de inclusão racial. A 

exclusão de negros e negras no processo educacional é histórica. Foi muito 

longo o período de denúncias do movimento negro e de pesquisadores 
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envolvidos com a temática em busca de uma educação não racista, que ainda 

não está consolidada. (NASCIMENTO, 2013, p.24) 
 

 

A nação brasileira é formada basicamente por três grandes grupos étnico-raciais: 

o branco, o indígena e o negro, sendo que cada um tem uma história de origem 

diferenciada e apesar da miscigenação ainda há muito preconceito, principalmente em 

relação ao negro e ao índio. Esse preconceito, em muitos casos, é apresentado de forma 

sutil, podendo muitas vezes passar despercebido a ponto de surgirem afirmações de que 

no Brasil não há preconceito.  

Diferentemente dos indígenas que já habitavam o Brasil e dos brancos europeus 

que migraram para cá, os negros vieram para o Brasil de uma forma trágica, basta 

lembrar um pouco da história do Brasil, do tráfico humano de homens e mulheres da 

África, que foram perseguidos, presos e escravizados. Foram sequestrados de suas 

famílias na África, e transportados por navios em condições desumanas, sendo 

obrigados a trabalhar sob as mais terríveis circunstâncias, com cruéis castigos, e até 

punições de morte. 

Com o "fim da escravidão" em 1888 a situação do povo negro apenas mudou de 

paradigma, pois se antes era refém dos castigos e maus tratos, naquele momento passou 

a enfrentar a fome, o desemprego, a falta de abrigo e moradia, enfim, a miséria. Essa 

situação de precariedade fez do povo negro um grupo marginalizado na sociedade 

brasileira, fazendo com que fosse construída uma imagem totalmente negativa e 

consequentemente muito preconceituosa. 

Considerando a questão indígena, há também muita omissão e desvalorização 

por parte dos Livros Didáticos, pois em sua maioria, os indígenas são retratados por 

meio de algumas poucas imagens, e quase nada de sua atualidade, muito menos de sua 

presença como cidadão brasileiro. O povo indígena não é representado como força de 

trabalho que também foi escravizada. Há muitos vazios na Geografia e na História do 

Brasil. São anos de estereótipos veiculados, o que desinforma mais do que informa, e 

que mantém a opressão do tempo do período colonial. 
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Pode-se afirmar que o preconceito no Brasil está sendo extinto? Talvez, por 

força da de lei, entretanto, há ainda um longo percurso até que a realidade nacional seja 

de valorização de todos, sem exceção.  

 

[As instituições] têm realizado progressos significativos na promoção da 

educação das relações étnico-raciais, porém, sinalizam necessidade de 

formação continuada de seus profissionais para que estes possam se 

qualificar ainda mais para a realização de ações pedagógicas. (LIMA; REGO, 

2017, p. 189-190) 

 

A compreensão de todas as etnias que formam a sociedade brasileira do ponto de 

vista da construção cultural e dos saberes ainda é veiculada de forma superficial, e 

fragmentada, sendo bastante pontual a discussão sobre como vivem os indígenas 

atualmente. Os Livros Didáticos, em geral, não se preocupam em apresentar os seus 

saberes, limitando-se a algumas contribuições particulares. As imagens das etnias 

indígenas brasileiras aparecem de forma superficial e tipificada, quase sempre e 

somente na parte em que se comenta a diversidade cultural brasileira e dos afro-

brasileiros. Não é ressaltada a participação destes grupos sociais em diferentes 

profissões e espaços de poder.  

A escola por meio dos professores, e especificamente a disciplina de Geografia, 

tem as condições necessárias para discutir a questão étnico-racial, no entanto, é preciso 

estar atentos ao descaso e à marginalização, pois mesmo com as leis o preconceito pode 

estar nas entrelinhas, justamente pela omissão, contribuindo de forma acentuada para 

formarmos cidadãos incompletos. 

 

Considerações ainda iniciais 

O Projeto “História e Cultura Afrobrasileira e Africana nas Aulas de Geografia 

do Ensino Médio: contribuições para a Educação das Relações Étnico-raciais” está em 

andamento desde o início de agosto de 2018 no Laboratório de Geografia e Educação 

Popular - LAGEPOP, no Instituto de Geografia - IG da universidade Federal de 

Uberlândia- UFU.  

Entre as atividades, até o momento foram realizados Grupos de Estudo das 

Relações Étnico-raciais com encontros semanais para debater textos e vídeos 
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relacionados às leis 10.639/2003 e 11.645/2008. Também houve a participação em 

atividades de Extensão como, por exemplo: “Aplicação da Lei 10.639/2003 no ensino 

de Geografia do 6º ao 9º anos do nível fundamental”, ministrado por João Paulo 

Bernardo Ramos. Do mesmo modo, a palestra: “A Lei 11.645/2008 e o Ensino de 

Geografia na Universidade Federal do oeste do Pará”, ministrado pela professora Ednéa 

Nascimento Carvalho”; e o Minicurso: “LEI 10.639/03: A GEOGRAFIA E O ENSINO 

DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS”, ministrado pela professora Hellen Cristine da 

Silva Costa. Também ocorreu a participação no X Congresso Brasileiro de 

Pesquisadores/as Negros/as – X COPENE, que ocorreu em Uberlândia, no período de 

12 a 17 de outubro de 2018. 

Participam deste projeto duas estudantes do ensino Médio - EM, e junto com 

elas mais dois estudantes também do EM do projeto “Contação de Histórias para 

ensinar Geografia nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: enfoque na Cultura 

Afrobrasileira”, também financiado pelo Edital 03/2018 PIBIC-EM-CNPQ/UFU, e 

coordenado pelos professores autores deste artigo. 

Até janeiro de 2019 estes estudantes deverão ler as Referências Básicas dos 

projetos e a partir de fevereiro começar a coletar dados na Escola onde estudam. Espera-

se que a participação nestes projetos permita uma formação cidadã para todos os 

envolvidos. 
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Resumo:  
O presente artigo tem como objetivo relatar um projeto desenvolvido na Escola 

Estadual Professor Inácio Castilho em dois mil e dezessete. A escola localiza-se na 

Zona Sul, bairro Santa Luzia, região periférica do município de Uberlândia, Minas 

Gerais. O trabalho foi desenvolvido turmas do primeiro ano do ensino médio, 

aproximadamente oitenta alunos. Diversas atividades foram desenvolvidas com os 

alunos, entre elas, a construção de poemas de autoria dos discentes, cujo foco foi a 

abordagem dos conteúdos estudados em matemática.  Aponto que na maioria das salas 

de aulas encontramos diferentes obstáculos, o dificulta o desenvolvimento dos trabalhos 

desenvolvidos, além disso, cada aluno possui um ritmo de aprendizagem. Nesse 

contexto, destaco que é necessário criar estratégias e/ou metodologias diferenciadas 

para despertar nos alunos interesse em realizar as atividades propostas, em que se 

evidenciem as potencialidades de cada aluno, por exemplo, alunos músicos, artistas, 

escritores e desenhistas.  Acredito que o trabalho foi uma tentativa de criar nas salas de 

aula um ambiente propício para o resgate do “saber fazer”, propiciando assim, uma 

aprendizagem matemática e linguística, incentivando o hábito da leitura e raciocínio 

lógico. Nesse contexto, relato que o objetivo principal do projeto é favorecer a 

autonomia intelectual dos alunos propondo assim, a construção dos poemas autorais 

evidenciando os conteúdos estudados em matemática e língua portuguesa, com uma 

proposta dinâmica na qual os alunos tiveram oportunidade de expressar seus 

conhecimentos com a exposição dos trabalhos, entre eles merecem destaque, os poemas 

matemáticos e a encenação teatral.   

 
Palavras-chave: Poemas; Matemática; Ensino-aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO: Uma breve apresentação da escola 

O trabalho foi realizado na E.E. Profº Inácio Castilho no segundo semestre de 

dois mil e dezessete, em relação a história da escola ressalto que foi inaugurada em 15 

de dezembro de 1983, localizada em Uberlândia, Minas Gerais. Tal escola localiza-se 

num bairro periférico da Zona Sul do município, no bairro Santa Luzia. A escola é 

considerada grande com extensão de 6442 m², composta atualmente com 12 salas, uma 

sala de recursos para atender os alunos do AEE (Atendimento Educacional 
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Especializado), uma biblioteca, um laboratório de informática, três salas para os 

departamentos administrativos, uma sala de professores, uma sala para direção, uma 

para a vice-direção, uma para especialista em Educação, uma cozinha com depósito e 

refeitório incluso, destaco que os espaços anteriormente usados como laboratório de 

ciências, hoje funciona salas de multimídia com equipamentos de projeção. A escola 

funciona em três turnos (matutino, vespertino e noturno) atendendo o Ensino 

Fundamental e Ensino Médio regular e na modalidade EJA (Educação de Jovens e 

Adultos), tem por volta de 1100 alunos regularmente matriculados.  

Em relação ao público da escola podemos classificá-los como uma classe 

socioeconômica média baixa. Destacando a participação dos pais ressalto que deveria 

ter mais envolvimento da família nas atividades e/ou projetos corriqueiros da escola, 

além disso, é essencial a colaboração e acompanhamento dos pais possibilitando assim 

uma interação significativa entre família, alunos e escola. Por outro lado, destaco que 

alguns pais são envolvidos com os projetos da escola, acompanhando o 

desenvolvimento escolar do aluno, logo se percebe progresso desses alunos no processo 

de ensino-aprendizagem. Segundo Baltazar (2006. p. 87), o aprendizado se inicia no lar 

onde a família desenvolve atividades que estimule o respeito, amor e a solidariedade, 

elementos básicos para a convivência humana e social.  

Com tal questionamento ressalto que a incumbência da escola é propiciar o 

diálogo produtivo com a família, já que podemos perceber no contexto escolar que na 

maioria das vezes os estudantes que apresentam resultados significativos nas atividades 

escolares são aqueles que a família participa e acompanha efetivamente do processo de 

aprendizagem do aluno.  Freire cita que:  

 

Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, postulados, 

receitas, ameaças, repreensões, punições, mas para participar coletivamente 

da construção de um saber que vai além do saber da pura experiência feita, 

que leve em conta suas necessidades e o torne instrumento de luta, 

possibilitando-lhe transformar-se em sujeito de sua própria história. 

(FREIRE,1991, p. 16)  
 

 

Nesse contexto o presente texto tem como objetivo relatar uma experiência 

desenvolvida com duas turmas do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual enfatizo 
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que o trabalho originou-se pela iniciativa da professora de Matemática em realizar um 

trabalho coletivo e de parceria com a professora de Língua Portuguesa logo o trabalho 

contou com um grupo de aproximadamente oitenta alunos, tal projeto abordou a 

construção de poemas de autoria dos alunos tendo como foco a abordagem dos 

conteúdos estudados em matemática.  

Aponto que na maioria das salas de aulas encontram-se obstáculos devido à 

classe heterogênea que desenvolvemos o projeto escolar, pois cada aluno possui seu 

ritmo de aprendizagem, nesse contexto destaco que é necessário criar estratégias e/ou 

metodologias diferenciadas para despertar nos alunos interesse em realizar as atividades 

propostas evidenciando as potencialidades de cada aluno, por exemplo, nas turmas que 

fora desenvolvida o projeto possui alunos músicos, artistas e desenhistas para explorar 

tais habilidades o trabalho explorou a parte de ilustração.  

O projeto surgiu pela necessidade de construir algo autoral envolvendo 

simultaneamente a criatividade dos alunos e os conteúdos ministrados em matemática. 

Acredito que o trabalho foi uma tentativa de criar nas salas de aula um ambiente 

problematizador e de discussões entre alunos e professores propiciando assim, uma 

aprendizagem matemática e linguística significativa, aflorando nos alunos o hábito da 

leitura com intuito de construir os poemas utilizando recursos da linguagem poética.  

Ressalto que houve colaboração da professora de Língua Portuguesa durante a 

realização do projeto e a devida intervenção na construção do planejamento no qual 

orientou os alunos sobre a proposta do trabalho. Durante elaboração do roteiro do 

trabalho evidenciamos pontos que favoreça a relação do mundo escolar com o mundo 

cotidiano. De acordo com Freitas temos:  

 

Todo esse procedimento didático visa principalmente a realizar uma 

educação matemática mais significativa para o aluno. Esse significado 

consiste basicamente em proporcionar ao aluno um conhecimento que esteja 

realmente vinculado ao processo de sua promoção existencial. (FREITAS, 

2002, p. 35) 

 

Nesse contexto relato que o objetivo principal do projeto é favorecer a 

autonomia intelectual dos alunos propondo assim, a construção dos poemas autorais 
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abordando os conteúdos estudados em matemática, logo a proposta foi dinâmica na qual 

os alunos tiveram oportunidade de expressar seus conhecimentos em forma de poemas. 

 

A TRAJETÓRIA DO PROJETO 

A execução do trabalho iniciou-se agosto (terceiro bimestre do ano letivo) até a 

culminância no final de setembro. O projeto foi dividido de acordo com etapas seguinte 

 1º Etapa: Apresentação e entrega das diretrizes para realização do projeto 

 2º Etapa: Orientação coletiva para os alunos 

 3º Etapa: Exposição em sala de aula para todos os alunos e convidados.  

Em relação ao desenvolvimento do trabalho a professora de Matemática 

entregou as diretrizes para a concretização do projeto e apresentou utilizando recurso 

tecnológico alguns exemplos de poemas que abordam matemática, como “Poesia e 

Matemática” de Millôr Fernandes. 

 

Quadro 1 – Esboço do planejamento (orientações) entregue aos alunos 

 

Fonte: arquivo de registro do pesquisador 

 

Orientou-se aos alunos que os poemas deveriam ser construídos no ambiente 

extraclasse nas primeiras semanas do terceiro bimestre, no entanto, ressalto que foram 
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estipuladas duas aulas de cinquenta minutos para auxílio nas construções, contando com 

esclarecimento de dúvidas bem como de termos matemáticos e linguísticos pela devidas 

professoras. 

Sabe-se que cada turma carrega consigo suas características especificas, como a 

diversidade de conhecimento interligada com a caracterização social dos alunos, com 

isso algumas adaptações foram relevante durante a execução do trabalho, ressalto que 

durante as duas aulas para as devidas discussões evidenciaram que alguns alunos 

apresentaram dificuldades logo, foi proposta uma interação entre todos os alunos com 

objetivo de compartilhar ideias e conhecimentos para uma melhor eficácia da proposta 

bem como no aproveitamento pelos alunos.  

Figura1: Poema selecionado para apresentação 

 

Fonte: arquivo de fotos do pesquisador 
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Figura2: Poema selecionado para apresentação 

 

Fonte: arquivo de fotos do pesquisador 

 

Sendo assim, na data estipulada os alunos apresentaram os seus poemas 

matemáticos para a classe que avaliou o conteúdo abordado e a criatividade dos outros 

colegas. Durante o desenvolvimento do trabalho os alunos responderam positivamente a 

proposta com troca de conhecimento entre todos. Dos trabalhos apresentados foram 

selecionados alguns pelos próprios alunos para apresentação final durante a culminância 

do projeto juntamente com as apresentações teatrais. 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo é algo primordial para a prática educativa, pois é por meio 

de tal processo que obtém um feedback por parte do aluno, no qual permite acompanhar 

o progresso dos discentes fazendo com que repensemos sobre a prática pedagógica. 
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Além disso, com base na analise durante a execução do projeto e nos momentos 

reflexivos o docente intitula-se como o avaliador de tal processo fazendo 

questionamentos plausíveis a partir de suas experiências e observações. A partir disso, 

Sordi (2001) afirma:  

 

Uma avaliação espelha um juízo de valor, uma dada concepção de mundo e 

de educação, e por isso vem impregnada de um olhar absolutamente 

intencional que revela quem é o educador quando interpreta os eventos da 

cena pedagógica. (p. 173)  

 

Nesse projeto a avaliação foi processual, ou seja, ao longo do desenvolvimento 

dos poemas os alunos tiveram acompanhamento das professoras de matemática e língua 

portuguesa que auxiliaram na construção do conhecimento tendo oportunidade de sanar 

as dificuldades auxiliando-os  antes de progredir na atividade.  

Com isso, ressalto que a avaliação destacou-se como uma parte primordial na 

construção e idealização do projeto. Temos uma citação muito relevante de Bevenutti 

(2002), tal autor enfatiza que avaliar é interceder e/ou mediar o processo ensino-

aprendizagem, propiciando uma  recuperação contígua, é promover cada ser humano, é 

comemorar o sucesso com cada aluno em seus lentos ou rápidos progressos. 

 Além disso, destaco que segundo Benigna Villas Boas, professora da 

Universidade de Brasília (UnB)  em relação a avaliação temos que  “isso faz a diferença 

porque é o elo entre o ensino e a aprendizagem e torna o docente corresponsável pelo 

processo”.   No mais, enfatizo também que nas orientações do projeto havia um item no 

qual os discentes expressavam suas opiniões, queixas, reflexões sobre os pontos 

positivos e negativos do processo de execução do projeto.  
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Figura3: Analise dos pontos negativos e positivos do trabalho 

 

Fonte: arquivo de fotos do pesquisador 

 

Sendo assim, destaco que o retorno (resultado) dos alunos foi satisfatório já que 

a maioria participou efetivamente de todas as etapas do projeto, em relação ao 

aprendizado saliento que foi trabalhada a escrita ajudando os alunos a expressarem suas 

opiniões e em matemática os alunos progrediram significamente melhorando na 

interpretação de problemas matemáticos.  

Em relação à continuidade do projeto ressalto que o foco é fazer um projeto 

geral para toda escola e futuramente construir um livro com os poemas autorais dos 

alunos. Ao desenvolver uma metodologia diferenciada percebemos o envolvimento dos 

alunos o que facilita avaliá-los, no entanto ressalto que os desafios foram essenciais para 

o crescimento dos alunos e dos docentes envolvidos no projeto, além disso, enfatizo que 

o ponto desafiador é envolver todos os alunos no projeto, já que não foram todos que 

participaram, mas todos os poemas elaborados pelos alunos ficaram bons e evidenciei 

na prática que metodologias diferenciadas é algo prazeroso para o prática educativa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo alcançou seus objetivos, pois houve reflexão e maior interação entre 

professores e alunos ao que tange o processo de ensino-aprendizagem. O resultado final, 

a exposição dos trabalhos, foi satisfatório e concluído em as todas as etapas com êxito.  

Os nossos alunos conscientizaram, por meio deste projeto, de que as disciplinas estão 

interligadas e correlacionadas uma com a outras, nesse contexto, a disciplina de 
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Matemática e Língua Portuguesa, possibilitaram o despertar prazeroso para os alunos e 

professores, o que ficou evidente no desenvolvimento das propostas pedagógicas 

interdisciplinares, percebemos que os discentes não são elementos isolados na 

construção do conhecimento, pois cada aluno ao interagir com os outros discentes 

participa da construção do conhecimento coletivo tendo como norte a figura do 

professor caracterizado como mediador do processo de ensino-aprendizagem.  

Sendo assim, a experiência vivenciada na Escola Estadual Professor Inácio 

Castilho pode ser replicada por outros professores, valorizando dessa forma o trabalho 

interdisciplinar na unidade de ensino. O essencial para replicar a ideia é a interação dos 

professores para a construção do “saber fazer” coletivo, tendo como meta atingir os 

alunos desinteressados ou com rendimento escolar não satisfatório.  
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Resumo: 
Refletir sobre processos educativos nos quais estamos inseridos configura-se como uma 

oportunidade formativa singular que nos permite retomar por meio da palavra (registro 

escrito) as escolhas realizadas e verificar se estas escolhas coadunam o objetivo coletivo 

mediante as ações educativas, no âmbito da formação crítica e emancipatória, que 

favoreça portanto a produção e comunicação de conhecimento pelos diferentes sujeitos 

escolares. Neste sentido, este texto tem a pretensão de discutir temas ligados aos 

instrumentos que no ambiente escolar orientam e sistematizam a ação docente, dentre 

eles citamos o currículo e avalição escolar. Nesse sentido são consideradas as realidades 

das três turmas, suas especificidades e como é possível articular o currículo de maneira 

que este ganhe sentido e significado, produza conhecimento significativos de forma 

crítica e otimize o protagonismo destes alunos(as). 

 

Palavras-chave: currículo 1; avaliação 2; educação básica 3. 

 

REFLEXÕES SOBRE CURRÍCULO E AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Uso a palavra para compor meus silêncios. 

Não gosto das palavras 

fatigadas de informar. 

Dou mais respeito 

às que vivem de barriga no chão 

tipo água pedra sapo. 

Entendo bem o sotaque das águas 

Dou respeito às coisas desimportantes 

e aos seres desimportantes. (BARROS,2006) 

 

  

mailto:alexandrabcramos@gmail.com
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Almeja-se neste texto colocar em relevo ações educativas desenvolvidas com 

alunos(as) da educação básica, ações essas que são compostas pelos muitos sujeitos que 

fazem da aula um espaço fatigado de informar, mas ávido por criar. Orientados pela 

capacidade sensível de pensar as práticas educativas com foco nas (des)importâncias, 

procurarmos descrever neste trabalho o caminho percorrido para uma educação 

emancipatória que garanta a aprendizagem crítica, cuja proposta avaliativa ancora-se na 

perspectiva formativa. 

Nesse sentido, tomamos como objeto a reflexão sobre o currículo em movimento 

no cotidiano escolar e avaliação das aprendizagens em turmas de 3º ano do Ensino 

Fundamental do Colégio de Aplicação - Escola de Educação Básica da Universidade 

Federal de Uberlândia – ESEBA/ UFU. 

No decorrer deste processo, verifica-se as influências políticas, econômicas, 

sociais e culturais na educação que se revelam no espaço escolar materializadas no 

currículo e ações cotidianas, evidenciando o viés político no âmbito educacional. 

Sendo assim, cabe destacar que nossa opção teórico-política se fundamenta na 

teoria histórico-cultural, que compreende o homem a partir das suas relações com o 

outro, com o mundo e consigo mesmo, é por meio dessa relação que nos constituímos 

humanos. Defendemos desse modo, a escola pública com qualidade socialmente 

referenciada. 

Alinhavando esses objetivos com a perspectiva construtivista e interacionista, 

que apontam o aluno como sujeito ativo em seu processo de aprendizagem. 

Compreendemos que os processos educacionais se configuram como um 

fenômeno social, sendo assim revelam no espaço local (escola, sala de aula) a influência 

da estrutura macro (sociedade, instituições, políticas públicas), nesse viés está carregado 

de intencionalidade. Sendo assim, cabe destacar que nossa opção teórico-política se 

fundamenta na teoria histórico-cultural, que compreende o homem a partir das suas 

relações com o outro, com o mundo e consigo mesmo, é por meio dessa relação que nos 

constituímos humanos. Defendemos desse modo, a escola pública com qualidade 

socialmente referenciada. 

Nessa esteira de pensamento, com a finalidade de discutir o currículo e as 

avaliações escolares no contexto da ESEBA/UFU apresentaremos a unidade escolar e a 
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perspectiva de currículo adotado pelo grupo de docentes em atuação no 3º ano do ensino 

fundamental, em seguida discutiremos as práticas avaliativas e por fim as considerações 

sobre o desafios para a atuação docente na construção de aulas colaborativas com 

crianças de 8 e 9 anos. 

A reflexão proposta se organizou de acordo com alguns questionamentos: Qual o 

impacto das avaliações na organização dos currículos e, por conseguinte nas práticas 

pedagógicas? É possível construir ações educativas com alunos(as) que colaborem para 

o desenvolvimento docente e discente emancipatório com crianças pequenas? 

 

O CURRÍCULO EM CONTEXTO: A tessitura e as tecelãs compondo com os 

silêncios 

A ESEBA/UFU atende crianças a partir do primeiro período da Educação 

Infantil até o nono ano do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, 

atualmente possui 929 alunos(as). A proposta pedagógica é constituída a partir do 

currículo escolar, permeados pelos princípios democráticos em detrimento da formação 

crítica e emancipatória. concebe a partir currículo escolar a partir de princípios 

democráticos que devem caminhar em direção formação crítica, emancipadora. Desta 

forma, sua organização deve ser capaz de equacionar os tempos e espaços resguardando 

os conteúdos, mas também a formação ampla. Trata-se nessa perspectiva de um 

currículo ampliado, que entrelaçado por diversas dimensões (formação docente e 

discente, diálogo, interdisciplinaridade, pluralismo de ideias e culturas, pluralidade 

cultural, pesquisa e extensão, dentre outros) busca garantir a produção e comunicação 

dos conhecimentos. (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO ESEBA/2018) 

Orientadas pelo projeto que norteia orienta as ações educativa no contexto da 

ESEBA/UFU as docentes do 3º ano do Ensino Fundamental iniciaram um movimento 

de reflexão sobre matriz curricular adotada
30

 com foco nos processos avaliativos em 

curso no ano de 2018. 

                                                           
30

 Pontuamos que os(as) demais docentes da instituição também realizam movimentos similares, 

procuramos dialogar com todos os grupos que constituem a escola, a fim de alinhavar um trabalho 

coletivo, porém neste texto será apresentado a tessitura das reflexões do grupo do 3º ano, as quais não 

estão descoladas do restante da escola.  
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As reflexões sobre o currículo partiram da discussão sobre a aprendizagem das 

crianças e como estas eram “aferidas”, nesse sentido a avaliação do processo educativo 

oportunizou olhar para diversas dimensões das práticas educativas, dentre elas o 

currículo. 

De acordo com Freitas, a avaliação faz parte de um processo maior: 

 

A avaliação é uma das atividades que ocorre dentro de um processo 

pedagógico. Este processo inclui outras ações que implicam na própria 

formulação dos objetivos da ação educativa, na definição de seus conteúdos e 

métodos, entre outros. A avaliação, portanto, sendo parte de um processo 

maior, deve ser usada tanto no sentido de um acompanhamento do 

desenvolvimento do estudante, como no sentido de uma apreciação final 

sobre o que este estudante pôde obter em um determinado período, sempre 

com vistas a planejar ações educativas futuras. Quando a avaliação acontece 

ao longo do processo, com o objetivo de reorientá-lo, recebe o nome de 

avaliação formativa e quando ocorre ao final do processo, com a finalidade 

de apreciar o resultado deste, recebe o nome de avaliação somativa. Uma não 

é nem pior, nem melhor que a outra, elas apenas têm objetivos diferenciados. 

(BRASIL, 2007) 

 

 

Portanto, nesse viés que as práticas avaliativas são organizadas na perspectiva 

formativa, pois os objetivos delineados pela escola consideram na avaliação o processo 

de desenvolvimento dos(as) estudantes, respeitando neste movimento as necessidades 

educativas e procurando estabelecer interdisciplinaridade como elemento fomentador 

para ações formativas críticas e emancipatórias. 

De acordo com Palmade (1979) apud Siqueira e Pereira(1995) ... “Pensar 

a interdisciplinaridade enquanto processo de integração recíproca entre várias 

disciplinas e campos de conhecimento "capaz de romper as estruturas de cada uma 

delas para alcançar uma visão unitária e comum do saber trabalhando em parceria" . 

Nesse sentido entendemos o conhecimento como uma unidade, algo integrado, que é o 

que mais se aproxima da vida cotidiana, onde os conhecimentos dialogam entre si e 

possibilitam uma compreensão global. 

O trabalho interdisciplinar exigiu reorganização do currículo adotado no 3º ano 

Ensino Fundamental Eseba/UFU, para tanto as docentes durante o decorrer do ano de 

2018 optaram por articular conhecimentos de áreas afins, e assim manter um diálogo 

http://www.angelfire.com/sk/holgonsi/index.interdiscip1.html
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que permitisse ao indivíduo  aluno(a) visualizar o entrelaçamento entre os conteúdos e a 

relação destes com a vida, a este respeito coadunamos com Gadotti (2003): 

 

A Educação só tem sentido como vida. Ela é vida. A escola perdeu seu 

sentido de humanização quando ela virou mercadoria, quando deixou de ser o 

lugar onde a gente aprende a ser gente, para tornar-se o lugar onde as crianças 

e os jovens vão para aprender a competir no mercado. (...). Para ser 

emancipadora a Educação precisa considerar as pessoas, suas culturas, 

respeitar o modo de vida das pessoas, sua identidade (GADOTTI, 2003, p. 

72). 

 

Nesse movimento de reflexão, colocamos no centro a discussão sobre ações 

educativas que contribuíram para construção de significados pelas crianças em um 

processo de produção e comunicação de conhecimentos escolares.  A exemplo disso 

citamos um recorte de um registro pedagógico sobre uma ação educativa realizada 

durante as comemorações da semana da criança no dia do Piquenique: 

 

 

No dia 09/10/2018 realizamos um piquenique na área externa do campus 

Educação Física cujo espaço é dividido com a Eseba. Todas as turmas da 

escola participaram deste momento, além do piquenique era também o dia da 

fantasia, todos(as) docentes e discentes foram fantasiados. Aproveitamos o 

momento lúdico para conversas sobre os alimentos, conteúdo relacionado 

com a disciplina de ciências – Vegetais: Cultivo e ingestão pelos seres 

humanos. A partir do piquenique várias ações educativas foram delineadas 

com os grupos de crianças do terceiro ano: 1. Roda de conversa sobre os 

vegetais; 2. Elaboração de registro sobre a vivência; 3. Classificação dos 

alimentos em dois grupos: a) saudáveis e b) não saudáveis; 4. Registro 

voluntário no Caderno Minhas Memórias
31

.  (REGISTRO PEDAGÓGICO, 

DOCENTE 1, 2018) 

 

 Mediante as atividades realizadas as crianças produziram registros que nos 

permitem compreender os significados atribuídos por elas durante as atividades 

propostas, abaixo segue alguns excertos das falas infantis: 

  

                                                           
31

 O caderno “Minhas Memórias” trata-se de um projeto para escrita das memórias particulares de cada 

criança daquilo que é significativo. Esse registro pode ser escrito, desenho, fotográfico, colagem, dentre 

outros. O caderno também tem a finalidade de impulsionar a escrita para elaboração do livro da turma, 

que faz parte de um outro projeto denominado “Escritores Mirins”.  
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No dia 09/10/2018 fizemos um piquenique. Cheguei na escola, fizemos 

tarefas e depois domos para o anfiteatro conversar sobre a importância dos 

vegetais. Seguidamente formos para a “Floresta Encantada”, a professora 

colocou o pano, depois colocamos as comidas e começamos a comer. Em 

seguida fomos brincar, eu brinquei de pique-altinho. Depois subimos, 

conversamos sobre os alimentos que consumimos, estava uma delícia. Todo 

mundo gostou do picolé de frutas. O Para Casa foi sobre os alimentos 

saudáveis e não-saudáveis do piquenique. Foi muito bom! (Registro Criança 

01 – Caderno Minhas Memórias) 

 

Destacamos que tais registros constituem-se como uma forma de avaliar 

processualmente os avanços do grupo em relação aos conteúdos, mas também nos 

auxilia desenvolver uma escuta atenta e sensível as dimensões éticas e estéticas que os 

grupos infantis demandam, e assim poder pensar as pensar as propostas curriculares 

para o ano de ensino em estudo neste texto. 

Observamos que as experiências envolvendo momentos sensíveis significativos 

para os(as) alunos, alinhavadas aos conteúdos em estudo no ano série tem permitem 

consolidar processos colaborativos, criativos que impactam na aprendizagem das 

crianças.  

Nesse sentido pontuamos a partir das falas das crianças a relevância dessas 

situações de aprendizagem no contexto da escola básica, que a partir de um currículo 

vivo, em movimento cria um ambiente afetuoso, fomentador da na produção e 

comunicação de conhecimentos pelas crianças.  

Denota-se a importância da observação e percepção das diversas manifestações 

das crianças, que perpassam pelo conhecimento empírico e constituem as interações no 

processo de desenvolvimento. Segundo Freire (1996) a observação é a ferramenta 

básica da construção do olhar sensível e pensante. 

Neste contexto, buscamos revogar a “hierarquia” que separa o conhecimento da 

cultura que prioriza os conhecimentos científicos e secundarizam o conhecimento 

cotidiano. 

Nessa hierarquia, silenciam-se as vozes de muitos indivíduos e grupos sociais e 

classificam-se seus saberes como indignos de entrarem na sala de aula e de serem 

ensinados e aprendidos. Nessa hierarquia, reforçam-se relações de poder favoráveis à 

manutenção das desigualdades e das diferenças que caracterizam nossa estrutura social. 

(Moreira, Candau, 2003) 
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A partir dos pressupostos teóricos verificamos que o professor em sua prática, 

assume seu papel de mediador e provocador das discussões atuando como ouvinte no 

processo de ensino-aprendizagem, por meio de suas percepções. Tais aspectos, 

implicam no planejamento e desenvolvimento do processo, onde os indivíduos passam a 

construir a rotina por meio dos interesses indagados durante o processo. 

Nessa esteira de pensamento compreendemos que um olhar sensível para as 

demandas infantis, exige observar muitas vezes mais o silêncio do que a palavra 

proferida, observamos a necessidade de compor os tempos e espaços escolares com 

ações que estimulassem a compreensão dos conteúdos a partir da vida, em contextos 

interativos das crianças com as demais turmas, provocando o diálogo.  

Pontuamos assim como Gadotti (2003) que a “Educação só tem sentido como 

vida. Ela é vida”. Sendo assim, precisamos nos esforçar para alinhavar os conteúdos 

com aquilo que tem significado para o(a) estudante, tecer as ações educativas 

promovendo a ampliação da formação crítica exige olhar para as práticas pedagógicas 

considerando o currículo e avaliação. 

 

AVALIAÇÃO FORMATIVA E INTERDISCIPLINARIDADE 

Desenvolver práticas avaliativas formativas interdisciplinares configuraram-se 

como um desafio coletivo, que nos oportunizou revisitar não só o currículo (enquanto 

organização intencional dos conteúdos), mas também discutir com os(as) alunos(as) 

suas aprendizagens. 

De acordo com Fernandes (2006) é preciso clarificar, integrar, definir, teorizar e 

refletir na construção de uma teoria de avaliação formativa. O autor defende a avaliação 

interativa centrada nos processos cognitivos e associadas aos processos de feedback de 

regulação de auto avaliação e aprendizagem. 

 Nesse sentido, o trabalho com as turmas do 3º ano procurou primeiro 

estabelecer com as crianças os objetivos e responsabilidades de todos(as) ao decorrer do 

ano, nesse processo discutimos a qualidade das produções, o envolvimento, participação 

e convivência com todos(as).  

Para tanto diversas ações foram implementadas, como a definição conjunta de 

regras de convivência, como organização  do ambiente da sala de aula pelas crianças, o 
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estabelecimento de atividades de integração entre as turmas do mesmo ano, tanto em 

momento de brincadeira livre como em ações educativas sistematizadas, 

estabelecimento da avaliação pelas crianças do Caderno de Memórias coletivo
32

 da 

turma e também da autoavaliação. 

Durante o processo, buscamos compreender as especificidades de cada individuo 

considerando as dificuldades, aptidões e potencialidades no âmbito de contemplar a 

todos, por meio de ações inclusivas.  

De acordo com Mantoan (2003): 

 

 As escolas que reconhecem e valorizam as diferenças têm projetos 

inclusivos de educação e o ensino que ministram difere radicalmente do 

proposto para atender às especificidades dos educandos que não conseguem 

acompanhar seus colegas de turma, por problemas que vão desde as 

deficiências até outras dificuldades de natureza relacional, motivacional ou 

cultural dos alunos. Nesse sentido, elas contestam e não adotam o que é 

tradicionalmente utilizado para dar conta das diferenças nas escolas: as 

adaptações de currículos, a facilitação das atividades e os programas para 

reforçar aprendizagens, ou mesmo para acelerá-las, em casos de defasagem 

idade/série escolar. (MANTOAN, 2003, P.33). 

 

O contexto inclusivo faz parte do cotidiano escolar e evidencia a importância da 

observação sob as individualidades das crianças, buscando mecanismos que as 

contemplem. Nessa linha de pensamento é possível desenvolver diversas frentes de 

trabalho correlacionadas a perspectiva formativa e interdisciplinar que resultam nas 

adaptações curriculares e de atividades no âmbito do desenvolvimento de todos. 

Para além dessas ações, as docentes organizaram as atividades individuais 

(denominada como prova em outras instituições) de modo interdisciplinar, passou-se 

então a realizar somente atividades avaliativas no formato de “prova
33

” considerando o 

diálogo entre os conteúdos. Essas atividades basearam-se em temas de estudo de cada 

trimestre, foram organizadas englobando o diálogo entre todas disciplinas a serem 

avaliadas, neste sentido apresentaram um formato mais amplo, com questões 

contextualizadas. Em função da nova configuração este tipo de avaliação é realizada em 

mais de um dia, conforme o tempo de cada criança.  

                                                           
32

 O Caderno de Memórias coletivo é um espaço de registro do cotidiano da aula realizado pelas crianças, 

esse caderno é levado cada por uma criança. 
33

 Na Eseba adotamos no 1º Ciclo a denominação “atividade individual” para as avaliações realizadas 

individualmente por cada criança durante os três trimestres escolares. 
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Importante destacar que a avaliação enquanto processo, acontece dentro da 

rotina da criança, sem dia marcado e fugindo aos moldes tradicionais não são elencadas 

pontuação determinada para cada questão, entendendo que esta ação se constituiria em 

uma forma de diminuir o foco do aluno(a). Assim todo o processo avaliativo ocorre de 

forma tranquila, sem pressão, é uma atividade que compõe a rotina da criança e que 

objetiva contribuir com seu processo de aquisição de conhecimentos de forma 

contextualizada e interdisciplinar o que se constituem mais uma oportunidade de 

aprendizado.  

 

Considerações 

Diante do exposto acima ressaltamos a importância do currículo como um fator 

norteador do processo permeado pela teoria histórico-cultural, alinhavado com a 

perspectiva construtivista e interacionista constituída pelo diálogo e contextualização. 

Tais aspectos contribuem para um processo avaliativo ancorado em um currículo 

vivo, dinâmico, onde   as experiências discentes   sejam parte de todo o processo 

ensino-aprendizagem. Esta construção só é possível a partir de um trabalho coletivo e 

colaborativo das professoras do 3º ano, planejando, materializando estas ações, 

avaliando e reconfigurando o trabalho sempre que necessário. 

Nesse sentido são consideradas as realidades das três turmas, suas 

especificidades e como é possível articular o currículo de maneira que este ganhe 

sentido e significado, produza conhecimento significativos de forma crítica e otimize o 

protagonismo destes alunos(as). 

Refletir sobre processos educativos nos quais estamos inseridos configura-se 

como uma oportunidade formativa singular que nos permite retomar por meio da 

palavra (registro escrito) as escolhas realizadas e verificar se estas escolhas coadunam o 

objetivo coletivo mediante as ações educativas, no âmbito da formação crítica e 

emancipatória, que favoreça portanto a produção e comunicação de conhecimento pelos 

diferentes sujeitos escolares. 
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Resumo 

O presente texto apresenta resultados parciais de uma dissertação que está sendo 

desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Educação pela Universidade Federal 

de Uberlândia (PPGED/UFU). A pesquisa parte dos seguintes questionamentos: como 

os conteúdos relacionados à História da África e da cultura afro-brasileira vem sendo 

trabalhado na escola? Como os professores de História abordam tais conteúdos no 

cotidiano das aulas? Como o ensino desses conteúdos marcam a formação dos 

estudantes? Dessa forma, o objetivo geral consiste em identificar e refletir sobre as 

formas que conteúdos relacionados à História da África e cultura afro-brasileira vem 

sendo trabalhado na Escola Municipal Machado de Assis, localizada no município de 

Ituiutaba, MG, Brasil. De forma específica procuramos: i: apresentar e analisar o 

cenário da trama: a cidade de Ituiutaba, MG, Brasil, evidenciando a E.M. Machado de 

Assis; ii: analisar, por meio vozes de professores e professoras de História, a formação, 

os saberes e as práticas ao ensinar conteúdos relacionados à História da África e cultura 

afro-brasileira; iii) refletir sobre o que dizem os estudantes do nono ano do ensino 

fundamental da escola investigada, em relação a questões referentes à História da África 

e cultura afro-brasileira. Como referencial teóricos recorre-se a autores que abordam os 

estudos descoloniais, ensino de História e juventude. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa que recorreu a diferentes instrumentos:  a observação das aulas de História e 

confecção de notas de campo, a técnica do grupo focal e entrevista com os professores 

de História. Acredita-se que essa investigação possa colaborar com a formação dos 

professores de História e suas práticas em sala de aula, sobre tudo o que tem sido 

produzido no campo epistemológico da lei 10.639/03.   

 

                                                           

34
 Este texto apresenta resultados de uma pesquisa em andamento apoiada pela FAPEMIG/ 

CAPES/CNPq Editais: FAPEMIG Universal, 2016; Chamada Universal MCTI/CNPq n. 01/2016; 

PROPP/UFU. 
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Palavras-chave:  Ensino de História. Lei 10.639/03. Formação, saberes e práticas. 

 

Introdução 

Este texto apresenta resultados parciais de uma dissertação que está sendo 

desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Educação pela Universidade Federal 

de Uberlândia (PPGED/UFU). A pesquisa parte dos seguintes questionamentos: Como 

História da África e da cultura afro-brasileira vem sendo trabalhado na escola? Como os 

professores de História abordam tais conteúdos no cotidiano das aulas? Como o ensino 

desses conteúdos marcam a formação dos estudantes? Dessa forma, o objetivo geral 

consiste em identificar e refletir sobre as formas que conteúdos relacionados à História 

da África e cultura afro-brasileira vem sendo trabalhado na Escola Municipal Machado 

de Assis, localizada no município de Ituiutaba, MG, Brasil. De forma específica 

procuramos: i: apresentar e analisar o cenário da trama: a cidade de Ituiutaba, MG, 

Brasil, evidenciando a E.M. Machado de Assis; ii: analisar, por meio vozes de 

professores e professoras de História, a formação, os saberes e as práticas ao ensinar 

conteúdos relacionados à História da África e cultura afro-brasileira; iii) refletir sobre o 

que dizem os estudantes do nono ano do ensino fundamental da escola investigada, em 

relação a questões referentes à História da África e cultura afro-brasileira. 

Nos limites deste texto empreenderemos reflexões acerca da formação inicial e 

continua dos(as) professores(as) colaboradores(as). O texto está organizado em três 

partes. Na primeira, registramos a perspectiva metodológica. Na segunda, apresentamos 

o cenário da pesquisa. Na terceira, buscamos através das vozes dos professores (as) 

conhecer suas formações e as atividades realizada na E. M. Machado de Assis em 

relação a História da África e cultura afro-brasileira. 

 

 A perspectiva metodológica 

Segundo Santos (2001), a natureza teórica do conhecimento científico decorreu 

de pressupostos epistemológicos e regras metodológicas aspirando a formulação de leis 

a luz das regularidades. É a ideia do mundo máquina. Nesse processo a ciência moderna 

é tida como única forma de conhecimento. O autor vai de encontro com essa afirmação 

e defende que, toda a experiência social produz e reproduz conhecimentos e, ao fazê-lo, 
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pressupõe uma ou várias epistemologias.  Define epistemologia como toda a noção ou 

ideia, refletida ou não, sobre as condições do que conta como conhecimento válido. É 

por via do conhecimento válido que uma dada experiência social se torna intencional e 

inteligível. Não há, pois, conhecimento sem práticas e atores sociais. Diferentes tipos de 

relações sociais podem dar origem a diferentes epistemologias. O autor afirma que as 

experiências sociais são constituídas por vários conhecimentos, cada um com os seus 

critérios de validade, ou seja, são constitutivas por conhecimentos rivais. 

É nessa perspectiva que enveredamos nessa pesquisa buscando identificar e 

refletir sobre como os estudos da história da África e da cultura afro brasileira vem 

sendo desenvolvido em uma escola pública da cidade de Ituiutaba, MG, Brasil. 

Acreditamos que tais conteúdos ao serem inseridos no cotidiano das aulas de História 

podem contribuir para um “deslocamento epistêmico”, ou seja, ao evidenciar “outras 

histórias”, “outros sujeitos”, é possível efetivar um ensino menos eurocêntrico. 

Escolhemos trabalhar com a pesquisa qualitativa por acreditar que a mesma 

aproximaria do nosso real objetivo enquanto pesquisadores, além de que a pesquisa pela 

abordagem qualitativa insere as questões complexas educacionais é proporciona 

significados e representações que fazer parte do contexto escolar atual: 

  

A Epistemologia Qualitativa defende o caráter construtivo interpretativo do 

conhecimento, o que de fato implica compreender o conhecimento como 

produção e não como apropriação linear de uma realidade que se nos 

apresenta. (GONZALEZ REY, 2005, p.24). 

 

Gonzalez Rey (2005), nos chama atenção para outro fator que a pesquisa 

qualitativa é fundamental na pesquisa científica seja ela de caráter objetivo ou subjetivo, 

dessa forma mesmo que a pesquisa seja pautada pela objetividade não tem como 

desviar-se da subjetividade.  

Na busca de possíveis respostas aos questionamentos apresentados na introdução 

deste texto e com o intuito de cumprir os objetivos propostos, recorremos a diferentes 

procedimentos metodológicos, tais como: estudo de documentos tais como a Lei 

10.639/03 e o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, a pesquisa bibliográfica, 

confecção de notas de campo, a técnica do grupo focal e a História Oral Temática. Em 

relação à pesquisa bibliográfica, consideramos de grande relevância, pois, como afirma 
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Barros (2011), ninguém inicia uma pesquisa do marco zero, de fato buscamos 

compreender o que dizem outros autores sobre a temática investigada. A investigação 

foi realizada na Escola Municipal Machado de Assis, situada na região central da cidade 

de Ituiutaba. A opção pela escola se deu em decorrência de seu próprio contexto 

histórico, criada na década de 1930 teve como principal objetivo atender a população 

negra da cidade. Foram sujeitos da pesquisa as turmas do nono ano do ensino 

fundamental, por ser uma etapa que encerra o ciclo de estudos do ensino fundamental. 

Recorremos à técnica do grupo focal com os estudantes. Segundo Gatti (2005) o 

grupo focal demanda um período de tempo menor do que o requerido pela entrevista 

individual. Possui um caráter coletivo e interativo, no sentido de possibilitar a interação 

entre os sujeitos por meio de suas vozes, emoções e gestos. Utilizamos o grupo focal 

para compreender melhor o que pensam os estudantes do nono ano sobre assuntos que 

envolve: o ensino de História em particular o ensino de História da África e cultura 

afro-brasileira.  

Outra metodologia utilizada foi a História Oral temática. Para Portelli a História 

Oral tem seu próprio significado é sua importância dentro da pesquisa acadêmica: 

 

A História Oral é uma ciência e arte do indivíduo. Embora diga respeito – 

assim como a sociologia e a antropologia – a padrões culturais, estruturas 

sociais e processos históricos, vida aprofundá-los, em essência, por me de 

conversas com pessoas sobre a experiência e memória individuais e ainda por 

meio do impacto que estas tiveram na vida de cada um. Portanto, apesar de o 

trabalho de campo ser importante para todas as ciências sociais, a História 

Oral é, por definição, impossível sem ele. (PORTELLI, 2007, p. 15). 

 

Recorremos metodologia da história oral, por acreditar que a mesma apresenta 

estratégias para um maior acesso as memorias e experiências vivenciadas pelos 

docentes, além de possibilitar para uma maior reflexão da formação dos sujeitos e a 

relação que o mesmo tem entorno das relações étnico-racial e cultural. Para Meihy e 

Holanda (2007) a história oral, 

 

[...] mesmo abrigando índices de subjetividade, a história oral temática é mais 

possível de confrontos que se regulam a partir de datas, fatos, nomes e 

situações. Quase sempre, a história oral temática equivale à formulação de 

documentos que se opõem às situações estabelecidas. A contundência faz 
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parte da história oral temática que se explica no confronto de opiniões 

firmadas (MEIHY, HOLANDA, 2007, p. 38). 

 

Entrevistamos
35

 as professoras de História da turma investigada, Manuela e 

Dilma, ambas foram professoras das turmas. A professora Dilma lecionou nas turmas 

nos períodos de fevereiro a julho de 2017 e a professora Manuela de agosto a dezembro 

de 2017, outro professor colaborador dessa pesquisa foi o professor Fernando do ensino 

de História do 2° e 3° ano do ensino médico, a entrevista com mesmo foi pelo projeto 

que o mesmo desenvolveu na escola intitulado “ Escola Municipal Machado de Assis 

uma Luz para Liberdade”. Outro professor entrevistado foi o professor Luiz professor 

das turmas dos 6° anos na escola, que além de professor foi coordenador do “Curso de 

Aperfeiçoamento em Educação para as Relações Étnico- Raciais/2017” promovido pela 

prefeitura, objetivo da entrevista foi para conhecer essa formação continuada que tinha 

como objetivo trabalhar a lei 10.639/03, que foi oferecida a todos os professores da 

Escola Municipal Machado de Assis.   

 

O cenário da investigação:  a Escola Municipal Machado de Assis 

Para entender o contexto histórico da escola precisamos, primeiramente 

compreender a participação dos movimentos negros na sua construção. Segundo Ribeiro 

e Silva (2010) na década de 1930 o movimento negro começou a crescer com a 

chamada Frente Negra Brasileira (FNB) 
36

criada nesse mesmo período. O movimento 

concebia a educação como um princípio poderoso de ascensão social e conscientização 

racial, a FNB saia em defesa de uma escola coletiva para população negra, porque o 

ensino, então difundido nas escolas, privilegiava em sua maioria a população branca.  

De acordo com Ribeiro e Silva (2010) o idealismo da FNB começou a se 

espalhar, primeiro no interior de São Paulo, e paulatinamente introduz suas ideias em 

outros estados, como Minas Gerais. Na região do Triângulo Mineiro a FNB, foi então 

                                                           
35

 Preservamos a identidade dos colaboradores da investigação, apresentamos nomes “fictícios” que os 

mesmos escolheram. 

36
   A Frente Negra Brasileira (FNB) nasceu na capital paulista em 1931, foi um diferencial para os negros 

brasileiros. Além de ser uma associação recreativa e beneficente, tinha boa parte de suas atividades 

focadas na esfera política, transformando-se, em partido político no ano de 1936. 
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representada pela Legião Negra. A primeira reivindicação da Legião Negra foi a criação 

de uma escola noturna para que todos aqueles que tinham que promover seu sustento e 

não podiam frequentar as escolas diurnas, tivessem oportunidade de aprender a ler e 

escrever. O grupo, então procurou, o então Prefeito solicitando a criação da escola.  

Consequentemente em 1937 na cidade de Ituiutaba, durante o mandato do prefeito 

Adelino de Oliveira Carvalho a Legião Negra criou Escola Municipal Noturna “13 de 

maio”. 

Segundo Vilela (2010) a escola começou seu funcionando, na sala 03 do Grupo 

Escolar “João Pinheiro”, tendo como primeiro professor o Sr. Ítalo Terêncio José 

Gentil, professor escolhido pelos membros da Legião Negra, a escola atendia a todos 

sem distinção de cor ou questão econômica. Apenas em 25 de novembro de 1941, pelo 

Decreto-lei 73 mudou o nome da escola “13 de maio” para “Escola Municipal Machado 

de Assis”. 

 

[...] o fato de essa escola ter a expressão 13 de maio em seu nome e ter sido 

criada por uma ala do movimento negro indica um esforço pró-inserção e 

pró-emancipação social pela educação. A mudança de nome para Machado 

de Assis não era menos indicativa disso. Afinal, além de referência axial na 

literatura brasileira — quiçá mundial —, Machado fora um mulato que se 

projetou, socialmente, à custa do uso artístico da palavra escrita, isto é, de um 

domínio exemplar de instrumentos sociais que, à escola, supostamente cabe 

proporcionar às pessoas: a leitura e a escrita. (RIBEIRO; SILVA p 368 

2010). 

 

Concordamos com Vilela (2011) ao ressaltar que a mudança do nome da escola 

“13 de maio”, marco legal do fim da escravização no Brasil, para o nome “Machado de 

Assim” um representante ilustre da literatura brasileira, está atrelado ao contexto 

histórico político. O movimento popular negro que demandou a escola, aconteceu no 

período do Estado Novo (1937-1945)
37

. Destaca ainda que era uma estratégia do poder 

público municipal para acompanhar a política antidemocrática desse período. 

A escola tinha como objetivo inicial a ascensão e inserção social, no qual 

buscaria melhores condições a população negra da cidade. Será que nesse cenário 

                                                           
37

 O Estado Novo ou Era Vargas foi um período da história da República brasileira que durou de 1937 a 

1945, essa fase ficou conhecida pelo fato de ter sido propriamente ditatorial.  
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político antidemocrático a escola ainda teria mantido seu real propósito, por meio do 

ensino noturno? De acordo com Vilela (2010): 

 

Criada por um movimento étnico-social para suprir demandas específicas, 

num momento de centralização política ela atendeu precipuamente adultos 

trabalhadores. Se havia uma tendência nacional ao ensino técnico-

profissionalizante no ensino noturno para formação de mão de obra, não cabe 

dizer que tal escola seguiu essa tendência; se havia os horizontes traçados 

pelos grupos escolares (destino do ensino primário em certo período), ainda 

que funcionasse num prédio escolar que convergia diurnamente para esses 

propósitos, não se alinhou a tais horizontes, tampouco que se caracterizou 

como supletivo – mesmo após a expansão da modalidade. Como é provável 

que tais peculiaridades resultem, também, da ação do município de Ituiutaba 

sobre a essa escola, convém verificar como a municipalidade foi 

determinante para a criação e legitimação da escola noturna. (2010, p. 59) 

   

A Escola Municipal Machado de Assis demandava de políticas municipais. A 

escola continuava funcionava no prédio do Grupo Escolar “João Pinheiro” atendendo 

nesse período quatro turmas de 1º ao 4º ano primário, que de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 equivale ao 1°ao 

5° ano do Ensino Fundamental. Com aumento do número de classe através do Decreto – 

Lei n°193 de 10 de dezembro de 1947, o prefeito Omar Oliveira Diniz cria o cargo de 

Diretora da Escola Municipal Noturna “Machado de Assis” e a Prof.ª Maria de Freitas 

Barros passa a exercê-lo. 

 Em 2017, a Educação Infantil é oferecida pela escola em nível de pré-escolar – 

2.º períodos (5 anos), para crianças que completarem cinco anos até 30 de junho do ano 

em que ocorrer a matrícula, que funciona no turno vespertino. O Ensino Fundamental, 

oferecido pela escola tem duração de nove anos, estruturado em cinco anos iniciais e 

quatro anos finais de escolaridade, que funciona tanto no turno matutino quanto no 

vespertino e o Ensino Médio, etapa final da educação básica com duração de três anos, 

que atuava no turno matutino e foi extinto no ano de 2018.  

Sobre o perfil dos alunos e professores do EMMA, de acordo com o PPP e um 

diagnóstico levando pela gestão da escola no ano de 2016. A escola atendia 2170 
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alunos, em sua maioria são alunos provenientes de classe média / baixa e sendo que 

trezentos alunos fazem parte do programa do governo federal o Bolsa Família
38

. 

Os professores da escola são funcionários efetivos e designados e 90% deles 

com formação no curso superior, com licenciatura plena. No ano 2016 o quadro de 

docentes era composto por 140 pessoas, sendo 05 professores e professoras em desvio 

de função, 78 professores e professoras efetivos e 57 professores e professores 

contratados, o que gera um grave problema pedagógico na escola, pois, a cada dois anos 

os professores e professoras contratados são substituídos por outros e o trabalho perde a 

continuidade. 

 

A formação inicial e contínua dos(as) professores(as): a história da África e cultura 

afro brasileira 

Entendemos que a formação de professores é um processo contínuo que não se 

inicia e nem se esgota na formação inicial. Aspectos da história de vida, as diferentes 

experiências marcam a formação de professores. A formação contínua é fundamental 

para o professor refletir, transformar o processo de ensino e aprendizagem. 

A professora Manuela formou-se pela Universidade Estadual de Minhas Gerais- 

Campus Ituiutaba no final do ano de 2004. Desde que se formou atua como professora 

de História. O professor Luiz concluiu sua graduação em História em 1983. Tem 32 

anos de profissão. O professor Fernando terminou a graduação na Universidade 

Estadual de Minas Gerais, na cidade de Ituiutaba, em 1986. A professora Dilma 

graduou-se em História pela Faculdade de Ciências Integradas do Pontal da 

Universidade Federal de Uberlândia (FACIP/UFU) em 2013.  

Inicialmente, buscamos identificar como os professores e as professoras 

colaboradoras avaliavam a formação inicial: 

 

Sobre a minha formação inicial, eu considero que ela me preparou, com dia-

a-dia que você vai adquirindo experiência. Assim no ponto de vista da 

mesma (universidade) a parte teórica saímos preparados, mas na parte prática 

                                                           
38

 Criado em abril de 2001, é um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em 

situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a situação de 

vulnerabilidade e pobreza. http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia  acesso em 3 julho de 2018 

http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia
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não saímos totalmente preparado.  Até porque ninguém é detentor do saber, 

mas é só na sua vivência e experiência que sabendo lidar, mas acredito que 

falta ainda a parte prática, na preparação da carreira docente. (MANUELA, 

2017). 

 

Dentro da medida do possível a minha formação inicial me preparou para 

carreira docente (LUIZ, 2017). 

 

Quando penso se minha formação inicial me preparou para ser professor acho 

que isso é muito relativo, eu tenho comigo que quando você exercer essa 

profissão você está aprendendo, você não sai pronto da universidade, eu 

posso dizer que ela nos dá uma direção um caminho que construímos ao 

longo do trabalho. Eu aprendo com seus alunos é a verdade que não saímos 

prontos. (FERNANDO, 2017). 

 

Considero, que minha formação inicial me preparou para carreira docente. 

(DILMA, 2017). 

 

Por meio das narrativas verificamos diferentes opiniões sobre a formação inicial, 

porém podemos identificar aproximações, relativizando o termo “preparou”. As 

narrativas revelam sinais de que os(as)docentes têm consciência de que somos seres 

inacabados, nesse sentido, em nenhum momento estamos totalmente preparados. Nos 

permite relacionar com Freire (1996) ao afirmar que exige a consciência do 

inacabamento. Se somos inacabados, a formação continuada é uma exigência, pois 

como afirma o autor, formar é muito mais do que puramente treinar o educando no 

desempenho das destrezas. Para ensinar História considerando os conteúdos que 

contemplem a História da África e cultura afro brasileira é imperativo investir na 

formação continuada. Haja vista que dos(as) quatro professores(as) colaboradores(as) 

apenas uma concluiu a Graduação pós Lei 10.639/03. Os demais não tiveram a Lei 

incluída na sua formação. 

Segundo Imbernón (2010), a formação continuada pode ser entendida como toda 

intervenção que provoca mudanças no comportamento, na informação, no 

conhecimento dos professores e das professoras e assim traz marcas na instituição em 

que atuam. Ao longo da pesquisa tivemos conhecimento de um curso de formação 

continuada, o “Curso de Aperfeiçoamento em Educação para as Relações Étnico- 

Raciais/2007”, que teve como objetivo, a formação continuada e qualificação dos 

educadores incentivando os mesmo a trabalhar a temática Diversidade Étnico Racial, 

proporcionando a divulgação do conhecimento científico, empírico e de práticas 
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pedagógicas. Foi realizada pela Prefeitura Municipal de Ituiutaba, Secretária Municipal 

de Educação Esporte e Lazer, o Centro Municipal de Assistência Pedagógica e 

Aperfeiçoamento (CEMAP) e a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), contando 

ainda com o apoio da Faculdade de Ciências do Pontal (FACIP/UFU), a 

Superintendência Regional de Ensino e a Fundação Zumbi dos Palmares (FUMZUP).  

A formação foi dividida em módulos que acontecia uma vez por mês e com dois 

palestrantes em cada apresentação. Começava em dois períodos que ia das 7:30 às 11:30 

e das 13:00 às encerrava às 17:30 horas. Que teve em início em 09 de julho de 2017 e 

término em 07 de novembro de 2017, com cinco meses de duração. O público alvo do 

curso, foi professores das redes públicas municipais e estudais e da rede privada, como 

também a sociedade civil. Os coordenadores do curso foram a professora Edmar Franco 

Borges Paranaíba da Secretária Municipal de Educação, professor e Mestre Marcelino 

Franco de Moura, o professor doutor Benjamim Xavier de Paula da Universidade 

Federal de Uberlândia e a professora doutora Luciane Dias Gonçalves da Faculdade de 

Ciências do Pontal (FACIP/UFU). A professora Renata Costa Silva Oliveira- 

Especialista na Cultura Afro-brasileira, que foi coordenadora da Diversidade Étnico 

Racial SMEEL/CEMAP dos 1° ao 5° do ensino fundamental, o professor Luiz 

coordenador da pasta da Diversidade Étnico Racial pelo CEMAP dos 6° ao 9° do ensino 

fundamental. 

Ao questionarmos os professores e professoras, sujeitos da pesquisa, 

identificamos que a professora Elenice, mesmo afirmando a importância da formação 

continuada, ressaltou que nos últimos anos, não teve tempo para participar. A professora 

Dilma revelou descontente com as propostas de formação continuada, afirmando que 

pouco agregaram para sua formação. O professor Fernando relatou sua participação em 

um projeto de pesquisa, narrando a importância para sua formação docente: 

 

Participei de um projeto financiado pela FAPEMIG, Capes e CNPq, entre os 

anos 2014 a 2016. O projeto consistia em avaliar o potencial das diferentes 

fontes e linguagens nas aulas de História. Fui bolsista no projeto que foi 

coordenado pelo professor Astrogildo. Com o projeto   comecei a me 

reconhecer como professor pesquisador, eu aprendi muita coisa com ele, eu 

vou trabalhar agora com o projeto no Estado no qual vou ser professor 

pesquisador e isso vai me ajudar muito, se não fosse essa experiência no 

projeto eu não saberia o que é professor pesquisador. (FERNANDO, 2017). 
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O professor Luiz ressaltou a importância de participação da formação 

continuada proposta pelo CEMAP:  

 

Eu tive a felicidade de participar ativamente da formação continuada do 

CEMAP, ela deu um enfoque muito grande para lei 10.639/03 e para minha 

isso foi muito importante. (LUIZ, 2017).  

 

Segundo o professor Luiz a iniciativa do curso partiu dos professores e doutores 

Luciane Dias e Benjamin Xavier docentes da Universidade Federal de Uberlândia, 

juntamente com a Prefeitura de Ituiutaba, Secretária de Educação Esporte e Lazer de 

Ituiutaba, a FACIP/UFU e o CEMAP: 

 

O mais importante que precisa salientar que não começou esse ano tem toda 

uma história dentro do CEMAP é uma semente que hoje eu acredito que está 

dando frutos.  A formação visa preparar esses professores e dar 

possibilidades de executar um trabalho em sala de aula, porque hoje não é a 

implementação da lei, hoje precisa de execução da lei no ambiente escolar 

(LUIZ, 2017). 

 

Por meio dessa narrativa, podemos entender que o desenvolvimento dessa 

formação continuada foi um projeto antigo que só no ano de 2017 foi colocado em 

prática, com o objetivo de desenvolver si lúdicas e trabalhar a História da África e 

cultura afro-brasileira em sala de aula. 

Ainda sobre a formação continuada, questionamos quais seriam as contribuições 

para os educadores e para o professor Luiz como educador: 

 

Com certeza, contribuiu muito para formação do professor e principalmente 

do aluno porque não tem como você fazer esse tipo de trabalho e não mexer 

no senso crítico do aluno e formar um cidadão que é o papel da escola. Para 

minha formação contribuiu muito e a vida é um eterno aprender, cada 

palestrante me acrescentou alguma coisa, cada livro que lemos, filmes que 

debatemos, contribuíram muito para nossa formação (LUIZ, 2017).  

 

O professor ressaltar na entrevista a importância dessa formação continuada 

principalmente para a formação do aluno, além de contribuir para sua formação como 

educador e com os demais professores que participaram do curso.  
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Para o encerramento da formação continuada, foi organizado o “II Congresso 

Ético Racial na Universidade Federal de Uberlândia/ FACIP Campus do Pontal”, que 

aconteceu nos dias 21 a 23 de novembro de 2017, que contou com o apoio da Prefeitura 

Municipal de Ituiutaba e a Fundação Municipal Zumbi dos Palmares, no qual os 

professores que participaram da formação foram convidados.  

O evento aconteceu no dia 21 de novembro de 2017 ás 19:30 horas no auditório 

1, no Universidade Federal de Uberlândia FACIP/UFU Campus do Pontal com a 

presença dos docentes coordenadores da formação e alguns professores das redes 

públicas e privadas, dentre eles a professora Dilma, no qual foi professora na Escola 

Municipal Machado de Assis e alunos da graduação em sua maioria do curso de 

Pedagogia- Campus do Pontal e a diretora da Fundação Municipal Zumbi dos Palmares, 

Dara Nicácio.  

O evento iniciou com uma abertura cultural de uma dança afro, com alunas do 

EMMA de diferentes idades que foi coordenado pela professora de dança Dandara. A 

mesa de abertura foi composta pelos os professores coordenadores e posteriormente 

realizou se a palestra com o Prof° Dr. Bruno Sena Martins do Centro de Estudos Sociais 

da Universidade de Coimbra, que tratou do tema “Descolonização em tempos de 

retrocessos”. 

Esse evento teve como proposta apresentar os trabalhos e artigos que foram 

produzidos como atividade final da formação continuada, na tentativa de incentiva-los a 

produzir matérias relacionados a Lei 10.639/03 e desenvolver seu papel de professor 

pesquisador.   

Ao falarmos sobre a formação inicial e continuada, não podemos deixar de 

destacar a Lei 10. 693/03, e os desafios da sua implementação relacionada a temática 

História da África e cultura afro-brasileira. 

Quando perguntado se os mesmos conhecem a Lei Federal n. 10.639/03 e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais que estabelecem a Educação das Relações Étnico-

raciais e o Ensino de História da África e Cultura Afro-brasileira. Os colaboradores 

foram unânimes em afirmar que conheciam a Lei, o professor Fernando e a professora 

Dilma acrescentaram: 
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A Lei foi aprovada há mais de dez anos, mas não houve uma mudança 

significativa nas escolas. Na minha avaliação ainda não é levado tão a sério 

essa lei quanto deveria.  Criar a lei é importante e de repente no dia a dia 

cobra da gente avaliações, estatísticas e do conteúdo que é importante. 

Propomos desenvolver um projeto interdisciplinar que possibilitasse 

reflexões acerca da História da África e cultura afro-brasileira, tivemos apoio 

da gestão do Mario, mas alguns estudantes mostraram-se resistentes. Ao 

dialogar com os estudantes ressaltei que o racismo em relação ao negro está 

impregnado na nossa sociedade e que é papel da escola abordar essas 

questões.  Quando deve abertura do projeto alguns alunos tiveram resistência, 

mas quando perceberam muitos já estavam lá cantando e muitos ficaram 

emocionados, acabou que o negro foi protagonista da escola e geralmente ele 

não é. (FERNANDO, 2017). 

 

Conheço a lei, mas sinto que não discutimos essa lei na viabilidade da 

aplicação dela, a grande desafio e encontrar caminhos para que ela tenha 

eficácia. Todas as leis, não basta só estar na legislação é preciso ter 

consciência, essa lei específica que trata da diversidade se eu não conheço o 

assunto, com que eu vou trabalhar? Ainda é muito novo para universidade e 

eu acho que a universidade não nos prepara para isso ainda. Acho que ainda 

falta profissionais, ainda falta conteúdo, material e bibliografia que dê conta 

dessa questão dentro da sala de aula. (DILMA 2017). 

 

As narrativas do professor Fernando e da professora Dilma revelaram críticas 

sobre a implementação da Lei e de como a escola ainda não está preparada para 

desenvolver a Lei. Além da falta de formação do professor sobre a temática, destaca a 

falta de materiais didáticos para serem trabalhados em sala de aula. A crítica é que não 

basta apenas conhecer a Lei 10.639/03 é preciso criar mecanismos para seu 

desenvolvimento e discutir sobre a mesma pode ser um caminho promissor para que a 

Lei possa ser trabalhada nas escolas e em sala de aula. 

Questionados nas entrevistas, perguntamos se a Lei 10.693/03 que trabalha com 

a temática História da África e da cultura afro-brasileira em sua de aula, contribui para 

sua formação profissional e quais seriam essas contribuições. Todos os docentes 

disseram que a Lei 10.639/03 contribui significativamente para suas formações 

profissionais. A professora Elenice destaca que apesar de muita resistência na aplicação 

da Lei, as coisas têm mudando ao longo desses anos após a sua criação e a ainda ressalta 

que a formação continuada é a resposta dessa mudança. O educador Eliezer lembra da 

conquista que foi a sua implementação e que muito antes da Lei 10.639/03 ser criada já 

trabalhava a História africana e como a mesma abriu espaços ainda não conhecidos. A 

docente Iza coloca em defesa o conhecimento que adquiriu com os alunos e como isso 
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contribuiu para sua formação e como essa troca de aprendizagem muda a sua prática 

docente. 

 

Algumas considerações 

A proposta aqui no artigo consistiu em trazer resultados de uma dissertação em 

andamento, pensando como os conteúdos relacionados à História da África e da cultura 

afro-brasileira vem sendo trabalhados na E.M Machado de Assis. Por meio da pesquisa, 

dialogando com as bibliografias e ouvindo as vozes dos professores (as) aqui 

apresentados, podemos compreender que a formação inicial e contínua faz se necessário 

para que os conteúdos relacionados à História da África e da cultura afro-brasileira 

sejam colocados em práticas e em conjunto com a vontade inicial dos educadores, na 

busca de fontes e métodos pedagógicos para serem trabalhados no ambiente 

educacional. Entendemos que a investigação e experiências trazidas dos professores 

(as), mostram a realidade da Escola Municipal Machado de Assis, ao ouvi-los e 

posteriormente os alunos, percebemos a importância da implementação Lei 10.639/03 

nos espaços escolares. 
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Resumo:  

O objeto deste estudo está relacionado ao Letramento Acadêmico, que se despontou a 

partir da publicação de Lea e Street (1998). Insere-se também, no campo da Educação, 

no âmbito dos estudos sobre a Docência Universitária. Os objetivos mais específicos da 

investigação são: identificar os objetivos traçados no planejamento educacional 

relacionados ao letramento dos estudantes; identificar a compreensão dos professores 

envolvidos na pesquisa acerca da relação dos estudantes com a linguagem no processo 

de aprendizagem no contexto universitário; analisar de que modo o trabalho com a 

linguagem é contemplado nas propostas de trabalho educativo na universidade; 

compreender a percepção dos estudantes acerca das propostas de trabalho dos 

professores no que se refere ao ensino da linguagem e da cultura acadêmica; analisar os 

efeitos das propostas de trabalho didático, no âmbito do ensino de graduação, para o 

letramento acadêmico dos estudantes. A presente pesquisa será desenvolvida a partir de 

uma abordagem hermenêutica-fenomenológica (Freire, 1998, 2006, 2007) do objeto. 

Nesse sentido, após o período inicial de aprofundamento dos estudos teóricos, os 

procedimentos a serem adotados são os seguintes: 1) análise documental de uma 

amostra dos Projetos Pedagógicos de Curso da Instituição que será lócus da pesquisa, a 

fim de compreender quais os objetivos para a formação dos estudantes, em termos de 

letramento; 2) chamada pública de professores da Instituição que tenham interesse em 

participar da pesquisa e seleção dos participantes; 3) análise dos planos de ensino dos 

professores participantes; 4) observação das aulas ministradas; e 5) conversas 

hermenêuticas com os estudantes. Espera-se, com o estudo, compreender quais práticas 

docentes no ensino de graduação podem contribuir mais para o letramento acadêmico 

dos estudantes, de modo que a construção de conhecimentos nessa área possa favorecer 

o desenvolvimento profissional de professores(as) do ensino superior.  

 

Palavras-chave: Letramento Acadêmico; Ensino Superior; Docência Universitária. 

 

Introdução 

Em pesquisa anterior, realizada como parte do curso de Mestrado em Educação, 

tratamos da avaliação das aprendizagens em cursos de graduação de uma Universidade 

Federal que têm a avaliação formativa como diretriz em seus projetos político-

mailto:natalia.luiza@ufu.br
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pedagógicos.
1
  O objetivo da referida pesquisa foi analisar os processos de avaliação das 

aprendizagens nesses cursos e verificar em que medida constituíam também avaliação 

para as aprendizagens, cumprindo seu papel pedagógico. O estudo foi desenvolvido em 

três etapas. Uma delas consistiu na análise dos planos de ensino dos componentes 

curriculares ministrados em um dos períodos letivos nos seis cursos que participaram 

das duas últimas etapas do estudo. Observamos, especificamente, o item “avaliação”. 

Na ocasião, pudemos identificar que alguns(as) professores(as)
2
  indicavam em 

seus planos de ensino, dentre os critérios de avaliação, aspectos relacionados ao uso da 

linguagem, tais como como: “coerência de ideias”, “sistematização e articulação de 

ideias”, “clareza, objetividade e organização de ideias”, “capacidade de análise e 

síntese”, “escrita compreensiva”, “elaboração lógica do pensamento na escrita e na 

oralidade”, “correção na escrita e nas exposições verbais”, “estrutura do texto”, 

“vocabulário coerente e diversificado”, “coerência na argumentação” e “argumentação 

crítica do texto”. Destacamos que os(as) professores(as) em questão ministravam 

componentes curriculares de áreas não vinculadas à Linguística ou às Letras. Além 

disso, também não possuíam formação específica na área da linguagem. 

Diante de tal situação, alguns questionamentos nos inquietaram: Qual o 

entendimento desses(as) professores(as) acerca da coerência, da clareza, da correção, da 

estrutura textual, da diversificação de vocabulário e também dos outros elementos 

linguísticos citados em seus planos de ensino, entendimento este que pauta a avaliação a 

                                                           
1
 Justificamos, de antemão, a utilização do termo “aprendizagens” ao invés de “aprendizagem”, por 

compreendermos que as aprendizagens resultantes do trabalho educativo são múltiplas e pertencentes 

a diferentes dimensões.  

2
 Nesse texto, optamos por utilizar “o(a) professor(a)”, ao invés de “o professor”, “o(a) estudante”, em 

vez de “o estudante”, entre outras formas semelhantes, para demonstrar que nos referimos às pessoas 

de ambos os gêneros. Compreendemos que essa opção pode tornar o texto visualmente mais 

sobrecarregado de caracteres e, por isso, talvez cansativo em certos momentos. Mesmo assim, fizemos 

essa escolha política por compreender a necessidade de ruptura com uma linguagem machista, como 

nos chama a atenção Freire (1997), na obra Pedagogia da Esperança. Ao tratar da questão, o autor 

assevera: “Não é puro idealismo, acrescente-se, não esperar que o mundo mude radicalmente para que 

se vá mudando a linguagem. Mudar a linguagem faz parte do processo de mudar o mundo” (FREIRE, 

1997, p. 35), e é a partir dessa perspectiva que fizemos também nossa opção por uma linguagem que 

inclua as mulheres. 
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partir desses critérios? De que modo eles(as) avaliam tendo como critério esses 

elementos linguísticos? Essa avaliação auxilia os(as) estudantes a desenvolverem o 

repertório linguístico necessário e o uso adequado da linguagem em diferentes situações 

de enunciação na Academia? Ou seja, trata-se de uma avaliação formativa, que 

contribui para o letramento acadêmico dos(as) estudantes? 

A partir dessas inquietações, buscamos delinear outro estudo, que se encontra 

em andamento e cujos resultados devem desdobrar-se em duas teses de doutoramento, 

sendo uma na área de Estudos Linguísticos, na linha de Linguística Aplicada, e outra na 

área de Educação, na linha de Saberes e Práticas Educativas. Desse modo, uma primeira 

etapa da investigação está em desenvolvimento e tem como objetivo construir um 

diagnóstico do que tem ocorrido nas salas de aula no âmbito do ensino de graduação, 

buscando compreender se as práticas docentes universitárias contribuem para o 

letramento acadêmico dos estudantes e em que medida. Pretendemos realizar, após essa 

primeira fase, uma etapa de intervenção. Nossa intenção é a de realizar um trabalho em 

conjunto com professores(as) de diferentes áreas do conhecimento que se proponham a 

contribuir, para além da formação referente aos conteúdos específicos de cada área, com 

o letramento acadêmico de seus(as) estudantes. O propósito dessa segunda fase é, 

primeiramente, contribuir com o desenvolvimento profissional dos(as) docentes que se 

engajarem na realização da pesquisa-ação. Além disso, esperamos que dela possa 

resultar uma produção que apresente reflexões sobre atividades de ensino e 

procedimentos de avaliação que auxiliem outros(as) professores(as) universitários(as) a 

refletirem sobre sua prática docente, de modo a tentar contribuir mais para o letramento 

acadêmico de seus(as) estudantes.   

 

Fundamentação teórica 

 

A pesquisa apresentada se fundamenta em uma concepção de educação que tem 

como princípios a Complexidade e a Transdisciplinaridade. Conforme Moraes e Narvas 

(2010), o papel da educação, nessa perspectiva, é promover intervenções em ao menos 

cinco dimensões: no desenvolvimento do pensamento alternativo, na construção e 

consolidação de atitudes e procedimentos de autoformação, no desenvolvimento da 
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capacidade dialógica como mecanismo de cooperação e articulação social, na 

construção de conhecimentos e habilidades para manejo e seleção de informações 

relevantes e na aprendizagem do amor, que implica o desenvolvimento de atitudes 

relacionadas ao conhecimento pessoal e interpessoal, ao cuidado, à atenção, à 

racionalidade e à ação, à responsabilidade, ao respeito, à compreensão e à tolerância. 

Trata-se, assim, de uma proposta educacional que busca promover o desenvolvimento 

integral da pessoa humana e a realização plena de todas as suas capacidades e 

possibilidades. 

Ainda para os autores, nessa perspectiva, a complexidade emerge como 

princípio pelo entendimento de que os conteúdos disciplinares já não são suficientes 

para a prática pedagógica no contexto do mundo contemporâneo, caracterizado pela 

instabilidade, pela mudança em alta velocidade, pela incerteza, pelo inesperado e 

emergência de graves problemas gerais. É urgente, então, que o trabalho pedagógico se 

volte mais para o campo reflexivo. Junto disso, a transdisciplinaridade constitui uma 

nova maneira de se encarar a realidade e a existência humana, o que gera consequências 

na forma de se compreender o processo de construção do conhecimento e, portanto, a 

educação. 

Moraes (2010) esclarece que essa proposta se funda em uma visão ontológica 

caracterizada pela multidimensionalidade do ser e da realidade. Sendo assim, parte-se 

do pressuposto de que não há uma realidade independente da experiência subjetiva. A 

realidade somente se manifesta a partir do que somos capazes de ver e interpretar. 

Trata-se de uma epistemologia plural e multirreferencial.  

A partir dessa compreensão, educar constitui um processo de transformação na 

convivência e ensinar significa criar um âmbito experiencial, isto é, criar cenários e 

redes de convivência e transformação. A aula precisa ser este espaço. Para tanto, a 

autora defende que as situações de ensino e aprendizagens devem se constituir por meio 

de estratégias inovadoras, instigadoras, inspiradoras e geradoras de clima favorável para 

reflexões, incluindo, sempre que possível, também a dimensão da corporeidade. Assim, 

a aula pode ser concebida como espaço de reflexão e de autoconhecimento, 

promovendo a constante reconfiguração das identidades e a construção da cidadania. 
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Dizer que educar constitui um processo de transformação na convivência, 

implica compreender que as aprendizagens se constroem sobretudo a partir da interação 

social entre os participantes desse processo. Portanto, a linguagem ocupa um papel de 

destaque, já que a interação social entre os seres humanos ocorre por meio da 

linguagem. Assim, neste trabalho, partimos de uma concepção de linguagem que 

ressalta a dimensão comunicativa e social, ou seja, que coloca em relevo o caráter 

dialógico da linguagem: 

 

A realidade efetiva da linguagem não é o sistema abstrato de formas 

linguísticas nem o enunciado monológico isolado, tampouco o ato 

psicofisiológico de sua realização, mas o acontecimento social da interação 

discursiva que ocorre por meio de um ou de vários enunciados. 

Desse modo, a interação discursiva é a realidade fundamental da língua 

(Volóchinov, 2017, p. 218-219) 

 

A partir disso, é preciso esclarecer o significado atribuído à expressão 

“letramento acadêmico”. Conforme Ferreira (2013), o termo “letramento” surge no 

Brasil na década de 1980, nas obras de Mary Kato, Angela Kleiman e Magda Soares. 

Apesar de não haver consenso sobre o seu conceito, de modo geral, ele está associado à 

alfabetização. No contexto do ensino superior, porém, ele parece estar mais relacionado 

ao domínio de conhecimentos específicos de determinadas áreas (como nas expressões 

letramento digital, letramento científico etc.). E no campo da linguagem, se refere às 

habilidades de escrita dos gêneros acadêmicos. 

Os estudos sobre o letramento acadêmico surgem no cenário mundial a partir do 

movimento de expansão do ensino superior, que se despontou em vários países. São 

motivados, portanto, pela preocupação em atender uma nova demanda de estudantes 

que passam a ter acesso a esse nível de ensino, e pela necessidade imposta de novos 

métodos de ensino e de maior explicitação sobre as práticas de escrita acadêmica 

(FERREIRA, 2013, p. 37). 

Existem diferentes abordagens e perspectivas teóricas sobre o assunto. 

Entretanto, é comum entre elas a inspiração no desejo de proporcionar ao(à) estudante 

maior acesso ao universo acadêmico, diferindo apenas a ideia de como esse objetivo 

pode ser transformado em prática. 
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A pesquisa aqui apresentada tem mais afinidade com a perspectiva teórica que 

compreende o letramento acadêmico como “uma prática social que envolve variadas 

práticas comunicativas, incluindo gêneros, campos e disciplinas” (FERREIRA, 2013, p. 

40). Nesse sentido, sua característica dominante “é a exigência de adequação das 

diferentes práticas a diferentes situações discursivas, que demandam repertórios 

variados e produzem significados também diferenciados em um mesmo espaço 

institucional” (FERREIRA, 2013, p. 40).  

É a partir do desenvolvimento desses repertórios necessários às diferentes 

situações de prática comunicativa que o(a) estudante terá maior autonomia intelectual 

para participar do seu processo formativo e também do processo de construção do 

conhecimento, além de se empoderar para a participação social, de modo mais geral, a 

partir da possibilidade de posicionar-se diante dos diversos assuntos que interessam à 

sociedade.  

Diante dessas considerações, é possível compreender que a docência 

universitária “[...] é uma atividade altamente complexa, que não se restringe à sala de 

aula” (SOARES; CUNHA, 2010, p. 23) ou ao domínio técnico de um campo específico 

do conhecimento. Seu exercício deve estar voltado para a promoção das aprendizagens 

dos(as) estudantes e exige uma multiplicidade de saberes, os quais precisam ser 

considerados em suas relações. Ao buscarmos compreender quais práticas docentes no 

ensino de graduação podem contribuir mais para o letramento acadêmico dos(as) 

estudantes, acreditamos colaborar com as reflexões de professores(as) do ensino 

superior acerca da linguagem no processo educativo, reflexões essas que promoverão o 

desenvolvimento profissional desses(as) docentes. 

 

Procedimentos metodológicos 

A presente pesquisa será desenvolvida a partir de uma abordagem hermenêutica-

fenomenológica do objeto. Trata-se de uma de uma abordagem que 

 

[...] busca elaborar uma descrição detalhada de um fenômeno, sem perder de 

vista que esse fenômeno é, em si, muito mais intrincado do que qualquer 

interpretação textual possível, [...] investiga o mundo “como ele é”, permite 

que se defina como objetivo de pesquisa a descrição e interpretação de uma 

ou mais manifestações de um dado fenômeno, procurando, por meio da 
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textualização de experiências de quem o vivencia, identificar os temas que o 

estruturam, que compõem sua essência e que, portanto, lhe conferem 

identidade (FREIRE, 2010, p. 23). 

 

O período inicial de desenvolvimento da pesquisa foi dedicado ao 

aprofundamento de estudos teóricos, tanto no campo da Educação quanto no campo da 

Linguística Aplicada, que se relacionem ao fenômeno investigado. No período do 

estudo de campo, ainda a ser realizado, serão adotados os seguintes procedimentos: 1) 

análise documental de uma amostra dos Projetos Pedagógicos de Curso da Instituição 

que será lócus da pesquisa, e também das Diretrizes Curriculares que fundamentam 

esses projetos, a fim de compreender quais os objetivos para a formação dos estudantes, 

em termos de letramento; 2) chamada pública de professores da Instituição que tenham 

interesse em participar da pesquisa e seleção dos participantes; 3) análise dos planos de 

ensino dos professores participantes; 4) observação das aulas ministradas; e 5) 

conversas hermenêuticas com os estudantes. 

Quanto ao segundo procedimento, esclarecemos que, na seleção dos 

participantes, buscaremos dar prioridade àqueles que apresentem indícios de atribuir 

maior relevância aos elementos relacionados à linguagem em sua prática docente. Isso 

será observado, em princípio, nos planos de ensino a serem apresentados na candidatura 

à participação na pesquisa e, a depender da quantidade de candidatos(as), poderá ser 

também feita uma entrevista com cada um(a) para realização desse diagnóstico. 

Esclarecemos também o sentido que atribuído ao termo “conversas 

hermenêuticas”, que constituem o quinto procedimento: 

 

"[...] termo que designa a(s) conversa(s) mantida(s) entre pesquisador e 

pesquisado, quando ambos se engajam, genuinamente, na negociação e 

construção de significados. Partindo dessa definição, a conversa 

hermenêutica, utilizada como instrumento de pesquisa, se diferencia de uma 

entrevista, na qual, geralmente, o pesquisado tem as informações de que o 

pesquisador necessita" (FREIRE, 2010, p. 21). 

 

Desse modo, buscaremos investigar o trabalho prescrito nos documentos oficiais 

(Projetos Pedagógicos de Curso e Diretrizes Curriculares), o trabalho representado 

pelos(as) professores(as) (a partir da análise dos planos de ensino e das entrevistas, caso 

haja) e também o trabalho real [a partir das observações das aulas e também das 
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conversas hermenêutica com os(as) estudantes], buscando fazer um paralelo entre essas 

três dimensões. Além disso, a análise das práticas docentes será feita em conjunto com 

os(as) estudantes, procurando auxiliá-los(as) na reflexão sobre os efeitos dessas práticas 

em seu próprio letramento acadêmico. Desse modo, ao mesmo tempo em que 

estimulamos reflexões que propiciem a construção de significados acerca do fenômeno, 

buscamos captá-lo a partir das percepções daqueles(as) que o vivenciam efetivamente. 

 

Apresentação e discussão dos dados iniciais 

A partir de uma pesquisa concluída, como citado anteriormente, identificamos 

que elementos relacionados à linguagem aparecem como preocupação na prática 

pedagógica de docentes das mais diversas áreas do conhecimento no ensino superior. 

Inclusive, na Universidade lócus desta pesquisa, foi feito um levantamento, por parte de 

sua Diretoria de Ensino, entre os anos de 2013 e 2014, que apontou índices alarmantes 

de evasão e de retenção. O levantamento mostrou que 40% dos estudantes que 

ingressam no ensino de graduação, na Instituição, evadem, outros 40% são retidos e 

apenas 20% conseguem sucesso acadêmico.  

Ao mapear os componentes curriculares que constituem os maiores gargalos, 

desponta, além dos componentes básicos das áreas de exatas (como o cálculo, por 

exemplo), o Trabalho de Conclusão de Curso. E a maior dificuldade no componente, 

apontada pelos(as) professores(as) da Instituição, de modo geral, refere-se à escrita 

acadêmica. Junto disso, as falas recorrentes dos(as) docentes sobre as dificuldades 

do(as) estudantes universitários(as) com a leitura e a escrita, chamam a atenção para a 

necessidade do estudo acerca desta temática. 

A partir disso, em um período inicial de desenvolvimento da pesquisa 

apresentada, em que buscamos o aprofundamento de estudos teóricos e o mapeamento 

das pesquisas já realizadas, identificamos que dentro dos estudos dos letramentos, uma 

área que tem ganhado destaque é a do Letramento Acadêmico. Um marco importante, 

que chamou a atenção para a temática, foi a publicação do artigo “Student Writing and 

Faculty Feedback in Higher Education: an Academic Litera-cies Approach”, em 1998, 

por Brian Street e Mary Lea. Street (2017) explica que, na ocasião, a partir de uma 

pesquisa etnográfica, os autores identificaram três modelos para a compreensão da 
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produção escrita na universidade: o de habilidades de estudo, o de socialização 

acadêmica e a de letramento acadêmico. O primeiro era o predominante à época, 

conforme os dados coletados na pesquisa. Todavia, tratava-se de um modelo limitado, 

pois não dava conta das múltiplas exigências de escrita em conformidade com os 

diferentes contextos dentro da Academia. Já o segundo modelo, o de socialização 

acadêmica, buscou considerar a necessidade de integração social dos estudantes no que 

se refere às exigências acadêmicas. Todavia, os autores propuseram o terceiro modelo, 

mediante a identificação da necessidade de ampliar a compreensão e a prática nesse 

âmbito. Conforme o autor, 

 

A abordagem da prática social para a escrita acadêmica inclui, para aqueles 

que trabalham no contexto acadêmico, ajustar novos e variados gêneros de 

escrita, diferentes exigências em termos de argumentação, estruturação de 

informações e estilos retóricos, bem como diferentes preferências dos 

professores (STREET, 2017, p. 22). 

 

O autor ressalta que algumas produções relevantes na área vêm se destacando 

nos Estados Unidos (como Russell et al., 2009), na França (como Castelló e Donahue, 

2012; Delcambre e Reuter, 2010; Donahue, 2009; Delcambre e Donahue, 2011) e no 

Reino Unido (como Lillis e Scott, 2007; Wingate e Tribble, 2012). Nesse sentido, o 

campo de estudos vem se desenvolvendo de modo considerável. Street (2017) cita, por 

exemplo, a percepção, a partir de suas pesquisas, de que, muitas vezes, o que é exigido 

nas avaliações da escrita acadêmica não é devidamente explicitado aos estudantes. 

Funda, então, o conceito de “letramentos ocultos”. 

Em síntese, esses estudos têm se voltado para a tentativa de auxiliar estudantes 

no exercício da escrita acadêmica, a partir da compreensão de como se dá e quais as 

características desse tipo específico de letramento. O desdobramento prático desses 

estudos tem se materializado em universidades do Reino Unido e dos Estados Unidos 

por meio da oferta de cursos extras e da disponibilização de tutores específicos para 

auxiliar os estudantes com as questões da escrita. Nesse sentido, são criados projetos 

constituídos a partir de plantões e seminários interativos, com o objetivo de discutir toda 

a gama de modelos de escrita acadêmica. Mas essas iniciativas só se tornam efetivas se 

não se desconsideram as características sociais e culturais dos estudantes atendidos.  
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No Brasil, também começam a surgir produções nessa área. Mas um fator 

considerado por Street (2017) como uma particularidade específica desse contexto é a 

realidade das origens culturais e sociais de estudantes indígenas e oriundos do campo. 

Por isso, tendo em vista o contexto atual de expansão e democratização da educação 

superior brasileira, essa discussão também começa a ser proposta por alguns grupos de 

estudiosos no país (FIAD, 2011; MARINHO, 2010; FISCHER, 2010; FISCHER e 

PELAN-DRÉ, 2010). Nesse sentido, para Street (2017), a questão que tem se destacado, 

nesse contexto específico, é: de que forma as experiências e trabalhos teóricos no campo 

do letramento acadêmico pode auxiliar os estudantes universitários brasileiros “não 

tradicionais” a lidar com seus problemas de escrita? 

Esta é também a preocupação que fundamenta esta pesquisa. Todavia, 

consideramos que estudantes “não tradicionais” não são apenas os de origem indígena, 

oriundos do campo ou negros e afrodescendentes. De modo geral, estudantes oriundos 

de famílias com baixa condição socioeconômica e cuja escolarização se deu 

exclusivamente na rede pública de educação também são, de alguma forma, “não 

tradicionais”, na medida em que passam a ter acesso mais amplo a esse nível de 

educação somente após o movimento de democratização do acesso ao Ensino Superior. 

Por isso, trabalharemos com esse público, considerando a realidade da Instituição onde 

está sendo desenvolvida a investigação e buscando, a partir do estudo das práticas 

docentes na Universidade, contribuir para o desenvolvimento profissional dos(as) 

professores(as), que pode colaborar para que o um ensino de graduação propicie 

condições efetivas para a inserção desses(as) estudantes na cultura letrada acadêmica. 

 

Considerações Finais 

Os questionamentos que suscitaram o desejo de desenvolver a pesquisa 

apresentada surgiram no seio de um estudo sobre a avaliação das aprendizagens no 

ensino superior. A partir das inquietações oriundas das constatações realizadas durante o 

referido estudo, pudemos verificar que o Letramento Acadêmico é, ainda, uma área que 

somente nos últimos anos vem ganhando a atenção de pesquisadores(as). Sendo uma 

preocupação recente, é necessário o desenvolvimento de mais pesquisas sobre o tema 
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para uma compreensão mais consolidada acerca do fenômeno. Nesse sentido, torna-se 

fundamental viabilizar espaços de debate e discussões sobre o assunto. 

Junto disso, as fragilidades relativas à leitura e à escrita dos(as) estudantes 

brasileiros, de modo geral, e no ensino superior, mais especificamente, tão amplamente 

comentadas, necessitam da atenção por parte dos(as) estudiosos(as) em Educação. Por 

mais que o problema seja amplamente conhecido, as discussões sobre o tema, 

especificamente no nível da Educação Superior, ainda são muito incipientes. Por isso o 

desenvolvimento da pesquisa ora apresentada. Acreditamos que somente a partir do 

estudo e do debate poderão surgir proposições que sejam objeto de reflexão por parte 

dos professores(as) universitários(as) e, portanto, que promovam a revisão das práticas 

pedagógicas recorrentes no ensino de graduação, favorecendo a melhoria do letramento 

acadêmico dos(as) estudantes.  
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Resumo:  

O presente estudo tem como objetivo propiciar reflexões e contribuições para o 

desenvolvimento da prática pedagógica de professores universitários no que se refere 

aos processos de avaliação da aprendizagem. Os questionamentos que orientaram esta 

investigação foram: Quais são os modelos predominantes de avaliação da aprendizagem 

no ensino superior? Quais os métodos avaliativos mais adequados para os estudantes da 

graduação? Qual a importância da criação de espaços formativos permanentes para a 

discussão de aspectos relativos à docência, dentre eles o da avaliação da aprendizagem? 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica baseado nos seguintes teóricos: Furlan (2006), 

Hoffmann (1995), Luckesi (1999,2002), Almeida (2012), Barbosa (2008), Fernandes 

(2002), Freire (1996), Morosini (2000), Zeichner (1993). Conclui-se que a avaliação da 

aprendizagem é um instrumento central para o desenvolvimento do aluno e o êxito no 

seu processo de ensino e aprendizagem. Desta forma, torna-se imperioso a constituição 

de espaços propícios de formação permanente dos docentes universitários para 

refletirem suas práticas pedagógicas, dentre elas, a avaliação da aprendizagem.  
 

Palavras-chave: avaliação; docência universitária; formação permanente.  
  

Introdução 

A avaliação é um processo contínuo de aprendizagem que objetiva garantir o 

êxito no processo de ensino e aprendizagem. É um instrumento norteador para a prática 

dos docentes, no qual os professores podem reorientar suas ações e compreenderem as 

necessidades dos estudantes. O papel da educação frente aos processos avaliativos é 
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procurar estratégias que respeitem a individualidade do aluno e que promovam o seu 

desenvolvimento.  

De acordo com Luckesi (2000), a avaliação da aprendizagem é um recurso 

pedagógico necessário para auxiliar os educadores e educandos na construção de si 

mesmo e do seu melhor modo de ser na vida. Para o autor, a avaliação não pode 

continuar sendo utilizada como uma prática que ameaça e submete. A prática avaliativa 

deve ser amorosa, inclusiva, dinâmica e construtiva que diferentemente dos exames são 

excludentes e classificatórios. 

Esse trabalho pretende analisar a avaliação no processo de ensino-aprendizagem 

a partir dos seguintes questionamentos: Quais são os modelos predominantes de 

avaliação da aprendizagem no ensino superior? Quais os melhores métodos avaliativos 

para os estudantes da graduação? Qual a importância da criação de espaços formativos 

permanentes para a discussão de aspectos relativos à docência, dentre eles o da 

avaliação da aprendizagem?   

A partir de diversos estudos realizados no grupo de pesquisa, GEPDEBS – 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Docência na Educação Básica e Superior - 

FACED/PPGED/UFU, dentre eles o da avaliação, objetivamos propiciar reflexões, 

entendimentos, reconstrução de conceitos em torno da compreensão da avaliação no 

processo de ensino e aprendizagem de estudantes universitários e a importância da 

constituição de espaços de formação permanentes na universidade para discutir aspectos 

relacionados à docência universitária, dentre eles o da avaliação.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica cuja metodologia utilizada para o seu 

desenvolvimento é de uma abordagem qualitativa. Consideramos a pesquisa 

bibliográfica na perspectiva de Lakatos e Marconi (1985, p. 66), que afirmam que esse 

tipo de pesquisa abrange a bibliografia já tornada pública com relação ao tema de estudo 

desde jornais, revistas, livros, monografias, etc. Até meios de comunicação oral como: 

rádios, gravações e fitas magnéticas e audiovisuais, como por exemplo, a televisão e 

filmes.  Repensar a avaliação no contexto universitário é um desafio complexo pois 

refletem não só as escolhas pedagógicas dos docentes, mas também escolhas da própria 

cultura institucional 
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Algumas considerações sobre o ato de avaliar 

A avaliação da aprendizagem é parte integrante do processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes nas instituições de ensino. Ao analisar questões 

concernentes à aprendizagem, é preciso considerar que ela se encontra em um contexto 

mais abrangente, em estreita relação com o contexto social no qual o estudante 

encontra-se inserido. Avaliar é um ato complexo, é um processo constante de ação-

reflexão-ação. De acordo com Vasconcellos (1995, p. 33): 

 

A avaliação é um processo abrangente da existência humana, que implica 

uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar seus avanços, suas 

resistências, suas dificuldades e possibilitar uma tomada de decisão sobre o 

que fazer para superar os obstáculos. É a forma de acompanhar o 

desenvolvimento dos educandos e ajudá-los em suas eventuais dificuldades. 

 

Nesta perspectiva, a avaliação deve ser analisada como uma atividade que 

valoriza o processo de ensino e aprendizagem dos discentes, ela não pode ficar limitada 

à meras aplicações de provas e atividades com vistas à resultados quantitativos, de 

caráter punitivo. Segundo Furlan (2006, p. 28): 

 

A avaliação da aprendizagem pode ser definida como um meio de obter 

informações sobre os avanços e as dificuldades dos alunos, constituindo um 

processo permanente de suporte ao processo de ensino e aprendizagem, de 

orientação para o professor planejar as suas ações, a fim de ajudar o aluno a 

prosseguir, com êxito, seu processo de educação. 

 

A avaliação da aprendizagem deve ocorrer a partir de uma abordagem formativa, 

nesta, a partir de um processo contínuo de regulação da aprendizagem, objetivando o 

êxito do processo de ensino e aprendizagem dos alunos, tendo como propósito mostrar a 

evolução dos alunos e se os objetivos de aprendizagem preestabelecidos foram ou não 

alcançados. Fernandes (2008) aponta que a avaliação formativa funciona como um 

processo auto avaliativo no qual a interferência do professor é mínima. A partir da 

confirmação de que o aluno não sabe o que deveria saber, a avaliação formativa se faz 

presente para ajudar o aluno a melhorar, a vencer as suas dificuldades, contando com a 

parceria do(a) professor(a). Neste sentido, o autor afirma que a finalidade da ação 

formativa é melhorar a aprendizagem dos alunos a partir da utilização de criteriosas 
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informações recebidas por meio dos processos avaliativos que servem para desenvolver 

e planejar os passos seguintes a serem tomados. 

No entanto, Luckesi (1999) afirma que a avaliação praticada nas escolas é a 

avaliação da culpa, ressalta que as notas são usadas para classificar os alunos e 

comparar os desempenhos e não os objetivos que se deseja atingir. Estas ações reforçam 

que de acordo com o seu desempenho nas avaliações os alunos poderão ser classificados 

equivocadamente como inferior, médio ou superior ficando presos a um estigma que 

não permite que eles desvelem o seu real potencial. 

A avaliação de aprendizagem deve priorizar aspectos que corroboram com o 

processo e ensino e aprendizagem dos alunos, partindo deste pressuposto, características 

históricas de lógica quantitativas e punitivas precisam ser superadas. Luckesi (2002) 

evidencia as diferenças existentes entre a avaliação classificatória e a diagnóstica. 

Segundo o autor, o ato de avaliar é o mesmo que diagnosticar uma experiência, tendo 

em vista reorientá-la para produzir o melhor resultado possível; por isso, não é 

classificatória nem seletiva, ao contrário, é diagnóstica e inclusiva. No entanto, 

professores e professoras, em sua prática escolar cotidiana, não fazem essa distinção e, 

deste modo, praticam exames como se estivessem praticando avaliação. 

Hoffmann (1995) define a avaliação como um acompanhamento do 

desenvolvimento do aluno no processo de construção de seu conhecimento. Neste 

processo, o professor deve caminhar junto ao educando durante todo o seu processo de 

ensino e aprendizagem. O docente precisa promover o aprendizado dos alunos na 

perspectiva de superação das limitações dos educandos, compreendendo que o erro não 

é um fator definitivo e sim um processo para alcançar acertos. Para assumir um caráter 

formativo, professores e educandos devem trabalhar coletivamente e o momento da 

avaliação deve propiciar reflexões construtivas para que o aluno consiga êxito no seu 

processo de ensino e aprendizagem. 

Conforme Luckesi (2000), o ato de avaliar compreende dois aspectos: 

diagnosticar e decidir, que é constituído pela constatação e a qualificação de um objeto 

da avaliação. A constatação sustenta a configuração do objeto baseado nas suas 

prioridades, como elas estão no momento e o ato de avaliar se inicia pela constatação 

que nos garante que o objeto é como é. Não é possível avaliar sem constatar, a 



 

1520 

 

constatação oferece a base para uma segunda parte do processo avaliativo que é a 

qualificação. Esta qualificação não se dá no vazio, ela é estabelecida a partir de um 

critério de qualidade que temos ou recebemos para este objeto. Assim que é 

diagnosticado um objeto de avaliação, o ato de qualificar implica uma tomada de 

posição que conduz a uma tomada de decisão. Avaliar não é um ato neutro, é um ato 

dinâmico que implica na decisão sobre o que fazer, sem essa decisão o ato de avaliar 

não se completa. Ou seja, o diagnóstico é parte do ato de avaliar, diagnóstico sem 

decisão é uma ação avaliativa incompleta. A avaliação é um ato dinâmico, que implica 

uma decisão sobre o que se deve fazer e sem esta ação o ato de avaliar não se realiza, 

não se completa. 

A avaliação da aprendizagem deve ser uma temática amplamente discutida no 

ensino superior, o ato de avaliar não deve ser restrito a uma mera atribuição de notas 

pois é um processo que demanda um trabalho processual de coleta, análise e síntese de 

dados. Não é uma ferramenta de verificação de resultado, mas sim, um elemento 

norteador do trabalho do docente. 

 

A avaliação da aprendizagem na educação superior 

Consideramos necessário que a universidade repense alguns aspectos do 

processo de ensino-aprendizagem, dentre eles as práticas avaliativas. Historicamente, as 

avaliações de aprendizagem no ensino superior são recorrentes no que concerne ao uso 

de procedimentos de avaliação quantitativas, exercidas no final de determinado período.  

Almeida (2012, p. 64), nos adverte que embora parte dos professores 

universitários tenham realizado sua formação em cursos de pós-graduação strictu senso 

e possuam uma experiência profissional significativa e anos de estudos nas suas áreas, o 

que predomina é um desconhecimento científico e até mesmo um despreparo para lidar 

com processos de ensino e aprendizagem dos alunos, dentre estes podemos citar a 

avaliação da aprendizagem.  A partir de estudo sobre as práticas avaliativas recorrentes 

no âmbito universitário, é possível perceber que a avaliação se faz predominantemente a 

partir de práticas de verificação. Por esse motivo não tem sido capaz de ultrapassar as 

práticas de caráter somativo nas instituições escolares e consequentemente não 

conseguem promover um processo de ensino e aprendizagem com mais qualidade para 
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os educandos. Os processos avaliativos têm sido utilizados para aferir a aprendizagem 

com ênfase aos aspectos de reprovação e ameaça aos discentes. De acordo com Almeida 

(2012, p. 67): 

 

O que se constata é que o professor universitário não tem uma 

formação voltada para os processos de ensino-aprendizagem, pelos 

quais é responsável quando inicia sua vida acadêmica. Os elementos 

constitutivos de sua atuação docente, como planejamento, organização 

da aula, metodologias e estratégias didáticas, avaliação, peculiaridades 

da interação professor-aluno, bem assim seus sentidos pedagógicos 

inerentes, são-lhes desconhecidos cientificamente. Para além de tais 

dificuldades formativas, esse professor enfrenta o desprestígio das 

ações relativas à docência por conta da prioridade dada às atividades 

de pesquisa.  

 

Um dos aspectos que comprometem a prática avaliativa dos docentes 

universitários é a influência que os professores receberam, ainda como estudantes, sobre 

as experiências avaliativas a que foram submetidos na graduação. Elas podem intervir 

no modo como os professores planejam as práticas avaliativas e o valor que a elas 

atribuem.  

Para Barbosa (2008), o termo avaliação tem sido utilizado frequentemente como 

associação para designar: fazer prova, fazer exame, atribuir nota, repetir ou passar de 

ano. No entanto, a autora ressalta que a avaliação é um momento oportuno para a 

realização de uma reflexão quanto ao nível de qualidade do trabalho tanto do professor 

quanto da instituição escolar. O processo avaliativo é complexo e não se resume a uma 

mera atribuição de notas e a realização de exames. 

A lógica somativa da avaliação de aprendizagem é uma dificuldade que precisa 

ser superada pela maioria dos docentes, é preciso romper com a lógica somativa da 

avaliação, o processo avaliativo não deve servir para julgar os erros dos alunos e sim 

compreender os erros como indicadores para superação de dificuldades, reflexão crítica 

do trabalho e modificação da realidade. Essa reflexão não deve ficar restrita aos 

momentos de avaliação com aplicação de provas e distribuição de notas. 

Luckesi (2000), afirma que é preciso ter uma disposição para acolher por parte 

do avaliador, ele precisa possuir esta disposição porque sem ela não há avaliação. O 

autor ressalta que não é possível avaliar uma pessoa, um objeto ou uma ação se ela for 
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recusada, excluída ou julgada previamente. Esta disposição para acolher é o ponto de 

partida para qualquer prática avaliativa, o autor fala que o julgamento prévio está 

sempre na defesa ou no ataque, mas nunca no acolhimento. A disposição de julgamento 

não serve para uma prática avaliativa porque excluí. Segundo o autor, o ato de avaliar 

não é um ato impositivo, mas sim, um ato dialógico, amoroso e construtivo.  

Barbosa (2008), considera que a avaliação classificatória hierarquiza, seleciona e 

classifica os discentes, reforçando o lado cruel da escola que por vezes utiliza essa 

ferramenta para aprovação ou reprovação dos alunos. Já a avaliação diagnóstica 

contínua se dá no cotidiano da sala de aula e permite que o professor faça intervenções e 

privilegie a aprendizagem dos seus alunos. O autor também reforça que a avaliação 

classificatória favorece a repetência e a evasão escolar pois julga o desempenho dos 

alunos de forma parcial e inadequada. 

A reflexão sobre o processo avaliativo no contexto educacional é imprescindível, 

aprofundando seus estudos relativos à avaliação, os professores adquirem maior 

autonomia e capacidade para repensarem suas práticas; metodologias de trabalho e 

métodos avaliativos. Além disto, passam a adquirir a oportunidade de buscar uma 

abordagem pedagógica e um método didático mais pertinente à sua disciplina. Freire 

(1996, p. 39) ressalta que: "(...) na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de 

hoje ou de ontem que se pode melhorar a própria prática”. 

Frente ao exposto, compete às universidades constituírem espaços de formação 

permanente que contribuam para o exercício de reflexões coletivas entre os docentes 

universitários, em uma perspectiva crítica e emancipadora, proporcionando aos 

professores meios para compreenderem de modo coerente, com base em conhecimentos 

pedagógicos o processo de avaliação. 

Imbernón (2009, p. 60) afirma que a colaboração é um processo que pode ajudar 

a entender a complexidade do trabalho educativo e dar melhores respostas às situações 

problemáticas da prática. De acordo com Imbernón (2009, p. 28): "(...) Ter o ponto de 

vista de outro oferece ao docente uma perspectiva diferente de como ele ou ela atua com 

os estudantes”. Ainda segundo o autor, a formação permanente deveria fomentar o 

desenvolvimento pessoal, profissional e institucional do professorado potencializando 
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um trabalho colaborativo para transformar a prática. Desta maneira, os docentes teriam 

a possibilidade de desenvolverem ainda mais seus saberes pedagógicos, favorecendo 

uma melhor compreensão sobre o exercício da docência, e consequentemente a 

capacidade de utilizar uma abordagem mais formativa como instrumento efetivo para o 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

As contribuições de ações de formação permanente nas universidades 

As transformações ocorridas no ensino superior nos últimos anos, segundo 

Morosini (2000), contribuíram para o redimensionamento da concepção de docência 

universitária, quer pela influência do mercado, exigindo permanente capacitação de 

recursos humanos, quer pela flexibilização da aprendizagem e intensificação da 

competitividade. Essas transformações sociais, econômicas e culturais que estão 

ocorrendo na sociedade e influenciam de forma direta o trabalho docente, sobretudo nas 

instituições de educação superior. Diante disso, faz-se necessário uma reflexão sobre as 

práticas pedagógicas e avaliativas que fazem parte do trabalho docente nas 

universidades.  

Zeichner (1993) ressalta a importância de formar professores que assumam uma 

atitude reflexiva em relação a sua prática pedagógica e às condições sociais que o 

influenciam. O referido autor reconhece na formação reflexiva uma estratégia para 

qualificar a formação de professores, uma vez que pode aumentar a capacidade dos 

docentes para enfrentar complexidades, incertezas e injustiças na escola e na sociedade.  

As práticas docentes precisam ser constantemente reavaliadas e reestruturadas por 

aqueles que a exercem, buscando atender às necessidades dos estudantes, favorecendo a 

construção das práxis, compreendendo que a relação teoria-prática são elementos 

indissociáveis para o desenvolvimento do estudante.  

Devido a carência de uma formação didático-pedagógica específica para o 

exercício da docência, muitos professores procuram encontrar a melhor maneira para 

avaliarem seus alunos de acordo com as experiências adquiridas a partir de suas 

trajetórias enquanto alunos, reproduzindo as práticas e metodologias de seus antigos 

professores, em busca de uma maneira mais assertiva para a prática da docência. Neste 

contexto Zabalza (2004, p.144) acrescenta que:  
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[...] o exercício da profissão docente requer uma sólida formação, não apenas 

nos conteúdos científicos próprios da disciplina, como também nos aspectos 

correspondentes a sua didática e ao encaminhamento das diversas variáveis 

que caracterizam à docência.  

 

O autor enfatiza ainda a importância no desenvolvimento da dupla competência: 

“a competência científica, como conhecedores fidedignos do âmbito científico ensinado, 

e a competência pedagógica, como pessoas comprometidas com a formação e com a 

aprendizagem de seus estudantes” (ZABALZA, 2014, p.144). 

Os métodos avaliativos ocupam um espaço significativo no conjunto das práticas 

pedagógicas para o processo de ensino e aprendizagem, sobretudo no âmbito 

universitário, porém, como vários docentes demonstram ter uma percepção equivocada 

sobre a avaliação e, consequentemente, apresentam dificuldade para avaliarem o 

trabalho realizado pelos alunos. A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

9394/96), não prevê uma formação específica para a docência na Educação Superior, 

sendo esta formação restrita aos programas de pós-graduação stricto sensu, portanto, 

muitos docentes buscam investigar por conta própria novas metodologias para 

aperfeiçoar seu processo de ensino e aprendizagem, porém, muitos não conseguem 

modificar suas práticas pedagógicas, eles acreditam que precisam reformular sua 

docência mais não sabem por onde começar. 

É comum observarmos a separação entre avaliação e planejamento de ensino-

aprendizagem, no entanto, a avaliação deve ser entendida como um processo de reflexão 

sobre o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Percebemos que muitas vezes os 

métodos de avaliação são estanques, de caráter somativo e de verificação. De acordo 

com Berbel (2001, p. 63): 

 

(...) indicadores que serão levados em conta para julgar se os objetivos foram 

ou não atingidos. Cada professor deve ter os seus. O importante é que os 

tenha e que os esclareça aos alunos, servindo de orientação à conduta de 

ambos para o processo de ensinar e aprender. Critérios quantitativos são mais 

simples de estabelecer e utilizar. Critérios qualitativos são mais complexos e 

mais sujeitos à subjetividade, no entanto, muitas vezes são mais importantes. 

 



 

1525 

 

O docente, de acordo com a autora, entende que o processo avaliativo se baseia 

somente como uma simples mensuração do que foi absorvido pelo aluno, e o 

desempenho insatisfatório nas avaliações normalmente é atribuído aos alunos. Partindo 

desse pressuposto, é notória certa ideologia de controle no processo de avaliação, o que 

compromete o real significado deste processo.  

Os professores deveriam compreender a avaliação como um processo contínuo e 

dinâmico, porque deve possibilitar ao estudante o entendimento da aprendizagem como 

uma ferramenta para a ampliação de sua autonomia, de possiblidade para questionar 

situações a fim de alcançar êxito em sua formação. 

Sendo assim, é preciso compreender que só será possível realizar mudanças 

significativas em relação ao processo de avaliação na educação superior, a partir de 

ações coletivas permanentes, a universidade precisa abrir espaços propícios à estudos, 

discussões, reflexões coletivas e análise sobre as práticas avaliativas utilizadas pelos 

docentes no contexto universitário. A esse respeito, Imbernón (2009, p. 27), afirma que: 

 

Somente quando o professorado vê que o novo programa formativo ou as 

possíveis mudanças da prática que lhes é oferecida repercutem na 

aprendizagem de seus estudantes, mudam suas crenças e atitudes de forma 

significativa e supõe m benefício para o alunato e a forma de exercer à 

docência, então, abre-se a forma de ver a formação não tanto como uma 

"agressão" externa, mas como um benefício individual e coletivo. 

 

Para oferecer um ambiente de formação permanente e discutir aspectos relativos 

ao processo de ensino-aprendizagem, dentre estes o da avaliação da aprendizagem, é 

preciso que a instituição tenha conhecimento sobre as reais necessidades formativas dos 

docentes universitários, propondo espaços de discussões, análise e reflexão contínuas 

sobre a temática a fim de possibilitar mudanças na prática pedagógica. Concordamos 

com Zabalza (2004), ao afirmar que o valor da formação deriva de sua necessária 

vinculação ao crescimento e aperfeiçoamento das pessoas e deve ser compreendido em 

um sentindo global de emancipação.  

A formação docente deve buscar o êxito da aprendizagem dos alunos, 

oferecendo suportes metodológicos apropriados para a produção do conhecimento, 

criticidade, e autonomia, com o propósito de gerar a mudança necessária na prática 

pedagógica dos docentes. Proporcionando encontros permanentes, a instituição tem a 
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oportunidade de dar voz aos professores promovendo transformações e crescimento 

tanto individuais quanto coletivo. 

  

Considerações Finais 

  O presente artigo nos convida a (re)pensar a respeito de como é utilizado 

o instrumento de avaliação da aprendizagem na educação superior. O processo 

avaliativo deveria priorizar o desenvolvimento do aluno, ajudando o docente a tomar 

decisões para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a avaliação 

não deve ser utilizada como instrumento de verificação, controle e poder por parte dos 

professores, ela deve ser um processo pedagógico que envolve um planejamento e exige 

um posicionamento sobre o que se deve fazer com os dados obtidos. Além disto, 

quando a avaliação é utilizada somente em caráter somativo, ela perde o seu real sentido 

e transforma-se em uma prática meramente burocrática.   

Os processos avaliativos devem favorecer práticas colaborativas e dialógicas 

entre docentes e discentes, estabelecendo um processo mútuo de aprendizagem e de 

novas possibilidades diante dos conteúdos trabalhados. Frente ao exposto, são vários os 

desafios dos docentes universitários em relação aos processos avaliativos, é evidente 

que as avaliações da aprendizagem devem ser preparadas e utilizadas para promover o 

desenvolvimento dos alunos e o êxito no seu processo de ensino e aprendizagem. Desta 

forma, torna-se imperioso a necessidade de promoção de um espaço propício para a 

formação permanente dos docentes universitários, tendo em vista a necessidade de 

desenvolver os seus profissionais e melhorar suas práticas pedagógicas, dentre elas a 

avaliação da aprendizagem.  
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Resumo:  

Pedagogia Universitária é um tema recente e pouco abordado na literatura. Esse 

conceito pode ser traçado a partir de concepções de educação, didática, formação e 

desenvolvimento profissional docente, na educação superior, como bases para o 

entendimento desse campo em construção. Nosso estudo examina as contribuições 

sobre Pedagogia Universitária nos trabalhos completos apresentados e publicados nos 

anais das reuniões nacionais da ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação) no período de 2007 a 2017 nos GTs 4, 8 e 11. Com o objetivo e 

necessidade de investigar e aprofundar o entendimento acerca da Pedagogia 

Universitária, realizamos uma pesquisa teórico-bibliográfica utilizando como 

metodologia o estado da questão. E, para guiar nosso trabalho, utilizamos a seguinte 

problematização: como a Pedagogia Universitária tem sido explicitada nos trabalhos 

completos apresentados nas ANPEd nacionais nos últimos dez anos? Identificamos 23 

artigos que contemplam os critérios da pesquisa, quais sejam: explicitação do termo 

“Pedagogia Universitária” no título, resumo, palavras-chave e/ou no corpo do texto. 

Como delineamento geral desta construção identificamos poucos trabalhos que abordam 

essa temática e, dentre esses, poucos delimitam o conceito ou explicitam claramente a 

concepção de pedagogia universitária assumida. 

 

Palavras-chave: Pedagogia Universitária; estado da questão; ANPEd. 

 

 

                                                           
6
 O presente estudo vincula-se às discussões realizadas no âmbito do GEPDEBS – Grupo de Estudos e 

Pesquisas sobre Docência na Educação Básica e Superior. 
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INTRODUÇÃO 

Pedagogia Universitária (PU) é um tema recente, pouco abordado e ainda em 

estruturação na literatura. A partir disso, Melo afirma que: 

 

A arquitetura do conceito de Pedagogia Universitária pode ser traçada a partir 

de concepções de educação, didática, formação e desenvolvimento 

profissional docente, como bases para o entendimento desse campo em 

construção (MELO, 2018, p. 42). 

 

Partindo do pressuposto de que a Pedagogia é a ciência da educação, como 

afirma Pimenta (2008), ao ser adjetivada como “Universitária”, conforme indica Melo 

(2018), a Pedagogia Universitária é considerada a ciência da educação superior. E 

acrescenta que para haver compreensões acerca dessa temática é preciso que a docência 

seja ressignificada, como expressão de uma profissão dotada de complexidade, 

concebida e planejada no contexto da universidade, como instituição social, considerada 

como manancial de produção de conhecimentos e de formação humana (MELO, 2018). 

Desta maneira, percebe-se que há uma grande necessidade de compreender 

diversas áreas e vivências para elucidar a Pedagogia Universitária e isso implica na 

necessidade de constantes pesquisas que viabilizem aprofundamento epistemológico. 

Nessa perspectiva, o objetivo do presente estudo é investigar e aprofundar como o 

conceito e o termo “Pedagogia Universitária” tem sido desenvolvido nos trabalhos 

apresentados nas reuniões nacionais da ANPEd, sendo o recorte temporal entre os anos 

de 2007 a 2017, ou seja, dez anos. 

Escolhemos a ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação) como base de dados para realizar este estudo por entendermos que essa 

associação é uma das mais importantes no cenário acadêmico-científico no que 

concerne às pesquisas em educação. “Ela tem por finalidade o desenvolvimento da 

ciência, da educação e da cultura, dentro dos princípios da participação democrática, da 

liberdade e da justiça social” (ANPEd, 2018, s/p). E, desde seu surgimento, em 1978, a 

ANPEd se posiciona de forma decisiva e comprometida para que haja a universalização 

e desenvolvimento da educação no Brasil, por meio de apoio aos programas de pós-

graduação e espaços para debate entre pesquisadores. Os espaços para debate entre os 
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pesquisadores são proporcionados anualmente pela associação através de reuniões 

nacionais e regionais; ocorre alternância entre as reuniões realizadas, ou seja, as 

reuniões nacionais e regionais acontecem a cada biênio estabelecendo-se em um 

importante espaço para consolidação das questões científicas e políticas da área e em 

referência na produção e divulgação do conhecimento em educação (ANPEd, 2018). 

Com isso, entendemos que é necessária uma sistematização sobre o que tem sido 

produzido a respeito da Pedagogia Universitária nos trabalhos completos publicados nas 

reuniões nacionais da ANPEd. E, para guiar a investigação, elaboramos a seguinte 

problematização: como a Pedagogia Universitária tem sido explicitada nos trabalhos 

completos apresentados nas ANPEd nacionais nos últimos dez anos? (2007-2017). 

Realizamos uma pesquisa teórico-bibliográfica do tipo estado da questão entre 

os anos de 2007 e 2017. A pesquisa bibliográfica do tipo estado da questão tem como 

objetivo contribuir para a descoberta e/ou redefinição dos caminhos da pesquisa, 

Nóbrega-Therrien e Therrien (2004) conceituam que, 

 

A finalidade do “estado da questão” é de levar o pesquisador a registrar, a 

partir de um rigoroso levantamento bibliográfico, como se encontra o tema 

ou o objeto de sua investigação no estado atual da ciência ao seu alcance. 

Trata-se do momento por excelência que resulta na definição do objeto 

específico da investigação, dos objetivos da pesquisa, em suma, da 

delimitação do problema específico de pesquisa. (NÓBREGA-THERRIEN; 

THERRIEN, 2004, p. 2). 

 

A pesquisa bibliográfica foi feita nos GTs (grupos de trabalho) 4 (Didática), 8 

(Formação de Professores) e 11 (Política de Educação Superior) das reuniões anuais. 

Escolhemos esses três GTs pois são os que, de alguma maneira, podem se relacionar 

com a temática da Pedagogia Universitária. Para selecionar os trabalhos acessamos os 

endereços eletrônicos de cada encontro nacional (de 2007 a 2017), conforme os GTs 

selecionados e utilizamos o descritor “Pedagogia Universitária”. Fazemos a ressalva de 

que não conseguimos selecionar nenhum trabalho do ano de 2010, pois o endereço 

eletrônico da reunião não se encontrava disponível. Por fim, foram localizados 23 

artigos (quadro 1) que contemplam os critérios da pesquisa, quais sejam: explicitação do 

termo “Pedagogia Universitária” no título, resumo, palavras-chave e/ou no corpo do 

texto. 
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O QUE OS TRABALHOS CONTAM SOBRE “PEDAGOGIA 

UNIVERSITÁRIA”? 

Em geral, os artigos selecionados nos GTs buscam instigar reflexões e diálogos 

sobre a formação docente de professores universitários. Apresentam a necessidade de os 

docentes estarem sempre em formação, e que nela seja possível seu desenvolvimento 

profissional, baseados na assertiva de que essa ação construirá uma autonomia 

profissional do docente e logo influenciará de forma positiva no desenvolvimento dos 

discentes. 

 

Quadro 1 - Artigos encontrados por ano e por GT. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 

GT 4 1 1 4 - 1 3 1 2 1 

GT 8 0 0 0 - 2 0 2 2 0 

GT 11 0 1 0 - 0 0 0 0 2 

Fonte: autoria própria. 

 

Quadro 2 – Explicitação do termo “Pedagogia Universitária”
7
 no título, resumo, palavras-

chave e/ou no corpo do texto dos trabalhos selecionados. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 

Título 0 0 0 - 0 0 1 0 0 

Resumo 0 0 1 - 0 1 3 0 0 

Palavras-

Chave 

1 2 3 - 1 1 2 1 0 

Texto 0 2 12 - 3 4 18 6 6 

Fonte: autoria própria. 

 

No ano de 2007 apenas o artigo “A (Re)Significação das Aprendizagens na Aula 

Universitária da Educação Superior” da autora Pedroso contemplava os critérios da 

pesquisa. Este trabalho foi encontrado no GT 04 - Didática. Nele, o termo “Pedagogia 

Universitária” se encontra como palavra-chave no resumo. Entretanto, o artigo nem o 

resumo definem “Pedagogia Universitária” e o termo sequer é citado ao longo do texto. 

 No ano de 2008 dois artigos foram encontrados. O primeiro intitulado “É 

Possível Construir a Docência Universitária? Apontamos Caminhos” dos autores 

                                                           
7
 Também consideramos os termos “pedagogias universitárias”, “pedagogia na universidade”, “pedagogia 

do ensino superior” e “pedagogia para o ensino superior”. 
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Fagundes, Broilo e Forster se encontra no GT 04 - Didática. Neste trabalho o termo 

“Pedagogia Universitária” se encontra como palavra-chave no resumo. Há também a 

tentativa de conceituação do termo no corpo do texto: 

 

Assumir a perspectiva que no ensino superior há um pedagógico presente, 

que hoje se intitula a pedagogia universitária é causa de um profundo 

estranhamento. Estranhamento que um processo de formação institucional 

pode diminuir na medida em que ajuda o professor a ser professor, a ocupar o 

espaço da docência consigo mesmo e com a instituição na qual trabalha. 

Estranhamento que se insere em uma nova postura diante do conhecimento. 

(FAGUNDES; BROILO; FORSTER, 2008, p. 7). 

 

 Entretanto, constatamos que há uma confusão entre os conceitos de 

“Docência Universitária” e “Pedagogia Universitária” colocando-os como sinônimo e, 

assim, restringindo o significado do último conceito. 

 O segundo trabalho de 2008 é intitulado de “Constituição da 

Profissionalidade Docente na Educação Superior: Apontamentos para uma Política 

Nacional de Formação” da autora Bazzo e se encontra no GT 11 - Política de Educação 

Superior. O termo “Pedagogia Universitária” se encontra como palavra-chave no 

resumo e é citado uma única vez no corpo do texto, entretanto, em nenhum momento do 

texto há sua definição. 

 No ano de 2009 encontramos quatro trabalhos e todos estavam alocados 

no GT 4 - Didática. O estudo da autora Fernandes tem como título “Inquietações e 

Possibilidades do Trabalho Docente na Graduação: Reflexões em Torno do Eixo - 

Formação Prática - do Ensino Jurídico”. O termo “Pedagogia Universitária” se encontra 

como palavra-chave e foi citado uma vez ao longo do texto e uma vez no resumo, em 

ambos lugares, a citação foi a mesma, sem, no entanto, explicitar a concepção do termo: 

 

A intenção desta reflexão se insere no quadro do atual contexto intelectual 

fundante, ou seja, o Pós-Positivismo em processo de consolidação hoje nas 

ciências jurídicas. Também no quadro dos estudos em torno da Pedagogia 

Universitária, notadamente no que se refere às ‘novas’ exigências do trabalho 

docente no contexto do ensino superior (FERNANDES, 2009, p. 01). 

 

A pesquisa apresentada por Almeida, intitulada “Experiências Institucionais de 

Formação do Docente Universitário – Possibilidades do Contexto Espanhol” incide na 
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mesma fragilidade do trabalho de Pedroso (2007), ou seja, o termo “Pedagogia 

Universitária” se encontra apenas como palavra-chave. Não há explicitação referente ao 

conceito de “Pedagogia Universitária” no resumo, nem ao longo do artigo. 

O artigo “A Didática do Ateliê de Arquitetura: Epistemologia da Prática” das 

autoras Ferraro e Baibich-Faria não utiliza o termo “Pedagogia Universitária” no 

resumo e nem nas palavras-chave. Entretanto, fundamenta o conceito em Lucarelli: 

 

[...] sublinhando o dizer de Lucarelli (2000), ao referir-se à pedagogia 

universitária, como sendo um espaço de conexão de “conhecimentos, 

subjetividades e cultura, exigindo um conteúdo científico, tecnológico ou 

artístico altamente especializado e orientado para a formação de uma 

profissão” (p. 36 apud FERRARO; BAIBICH-FARIA, 2009, p. 14). 

 

O trabalho de Cunha (“Trajetórias e Lugares da Formação do Docente da 

Educação Superior: do Compromisso Individual à Responsabilidade Institucional”) 

além de explicitar nas palavras-chaves o termo “Pedagogia Universitária”, o cita em 

várias partes do texto, mas sem conceituá-lo. Entretanto, em seu texto, Cunha (2009) 

deixa bastante claro a fragilidade epistemológica e cultural no campo da Pedagogia 

Universitária; fato que, até então, corrobora nossos achados. 

Em 2011 localizamos três artigos, o primeiro escrito por Fernandes, Hoepers e 

Silva, nomeado: “A complexidade do trabalho docente no contexto dos institutos 

federais de educação: vozes de um campus do IFC”. As autoras assumem Cunha (2008, 

apud FERNANDES; HOEPERS; SILVA, 2011) como referencial teórico, a partir do 

seguinte pressuposto: “o trabalho docente na universidade no campo da pedagogia 

universitária é complexo e precisa ser compreendido pelos docentes” (p. 5). As autoras 

não aprofundam o conceito de Pedagogia Universitária no trabalho, uma vez que se 

restringem a apresentar apenas suas características, dentre as quais identificamos: 

discussões sobre o trabalho docente, as relações professor-aluno, instituição-professor e 

reflexão sobre as práticas pedagógicas. Além disso, indicam a importância de cursos de 

formação continuada, objetivando melhoria na qualidade das aulas. 

A segunda investigação, intitulada “Docência universitária e o ensino superior: 

análise de uma experiência formadora”, tem autoria de Oliveira. No site da reunião de 
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2011 não há o texto na íntegra, apenas o resumo
8
. Entramos em contato com a autora 

via e-mail e, ainda assim, não conseguimos o trabalho completo. O resumo nos diz que 

o trabalho é uma pesquisa qualitativa, conveniada entre Brasil e Portugal que objetiva 

discorrer sobre o conhecimento das significações e a formação dos professores do 

magistério superior da Universidade Federal do Sul do Brasil. O resumo utiliza nas 

palavras-chave a Pedagogia Universitária, mas não explicita/define um conceito. 

Outra pesquisa identificada na mesma reunião, intitulada “Atividades de 

produção da docência: a professoralidade universitária” é de autoria de Powaczuk e 

Vargas. O trabalho tem como principal eixo os processos envolvidos na produção da 

professoralidade universitária. As autoras afirmam que é necessário que a 

professoralidade se componha como movimento estabelecido entre o fazer e a práxis 

sobre esse fazer. A professoralidade universitária é entendida como eixo que mantem 

relação entre: o ensino e a formação para docência; o conhecimento específico e o 

conhecimento pedagógico; as práticas coletivas e individuais; e, ainda, salientam a 

fertilidade de ações que devem ser tomadas pelos docentes e instituição, afim de 

implementar e incentivar as atividades formativas destinadas à docência universitária 

fornecendo condições aos docentes de discutirem e compartilharem suas experiências de 

ensino. O trabalho indica marcas da Pedagogia Universitária através de alguns 

questionamentos e afirmações, mas não traz uma interpretação clara e objetiva sobre a 

temática. A preocupação central do texto circunscreve-se na indagação de como 

melhorar o fazer docente melhorando a profissionalidade docente e a dimensão 

pedagógica. 

Em 2012 localizamos três trabalhos, sendo o primeiro escrito por Silva, tendo 

como tema “Aula de educação matemática I: o dito, o planejado e o vivido”. O artigo 

examina a docência universitária mantendo o núcleo no conteúdo das aulas de Educação 

e matemática I, componente curricular no curso de Pedagogia de uma Universidade do 

                                                           
8
 Diante da indisponibilidade integral do texto, continuamos nossas buscas e localizamos um artigo 

intitulado: “Pedagogia Universitária e formação docente: em foco o programa Ciclus”, de autoria de 

OLIVEIRA; VASCONCELLOS, que contém o mesmo resumo identificado no portal da reunião ANPEd. 

Semelhante ao que ocorre em outros artigos analisados, não há explicitação do conceito de Pedagogia 

Universitária, tendo sido localizados apenas menções ao termo, sem o seu devido e necessário 

aprofundamento. Disponível em: htps://periodicos.ufsm.br/reveducacao/article/view/3055/2048. 
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Distrito Federal. O objetivo foi identificar características de inovação partindo da 

organização, desenvolvimento e avaliação da disciplina. Foi realizado um estudo de 

campo afim de apreender sobre a realidade da sala de aula em sua totalidade, à guisa de 

analisar, interpretar práticas, relações e outros. Ao final concluiu-se que é relevante 

inovar a forma de ministrar a aula universitária rompendo com as práticas pedagógicas 

convencionais. Para Melo (2018), o ato de ensinar não se resume apenas em ministrar 

aulas e conhecer o componente curricular, no sentido amplo, a construção da aula e do 

docente requer uma longa experiência com os desafios postos frente ao oficio da 

docência e a relação de enfrentamento que o docente tem com isso, bem como o 

exercício da práxis em todo o processo. De acordo com Konder (1992, p. 115): “A 

práxis é uma atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se afirmam no mundo, 

modificando a realidade objetiva e, para poderem altera-la, transformando-se a si 

mesmos”. Neste ensaio os autores problematizam a aula, os espaços e a formação 

docente para ministrar, esses aspectos estão relacionados com a Pedagogia 

Universitária, mas não completamente. 

O segundo trabalho foi redigido por Teixeira, com o título: “Docência na 

educação superior e a construção da profissionalidade docente em cursos de 

licenciatura: continuidades e rupturas”. A pesquisa buscou compreender as relações 

existentes na mediação didática no ensino universitário, os saberes pedagógicos, e a 

problematização sobre a legislação vigente, afirmando que a mesma é dúbia ao 

mencionar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (9394/1996) como deve ser 

a formação dos profissionais do magistério superior, afirmando assim a carência da 

obrigatoriedade da formação pedagógica na lei. A autora trata da Pedagogia 

Universitária como expressão com sentido aproximado quando descreve: 

 

Conhecido também como pedagogia universitária, docência universitária, 

docência na educação superior, esse campo de investigação científica tem 

desvelado várias problemáticas, sobretudo aquelas que se referem às lacunas 

pedagógicas, de ordem filosófica, didático-pedagógica, também, 

psicopedagógica que se assomam à prática de ensino universitária 

(TEIXEIRA, 2012, p. 2). 
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Semelhante a outras pesquisas identificadas, no contexto da investigação 

realizada por Teixeira (2012), o conceito de Pedagogia Universitária restringe-se à 

docência na educação superior, desconsiderando sua complexidade.    

A terceira pesquisa tem como título “Qualidade do ensino de graduação: 

concepções e práticas de docentes pesquisadores”, com autoria de Soares (2012). O 

texto indica a necessidade de investimentos na qualidade da formação docente. Com 

aporte teórico em Vieira et al (2009, apud SOARES, 2012) que evidenciam oito 

princípios para a Pedagogia Universitária “e podem ser assumidos como critérios de 

qualidade do ensino superior numa perspectiva transformadora: intencionalidade, 

transparência, coerência, reflexividade, relevância, democraticidade, auto direção e 

criatividade/inovação”. Soares (2012), também enfatiza que “a qualidade do ensino é 

compreendida como uma tarefa educativa”, e que são necessários recursos para a 

transformação e processo da mesma. 

Em 2013 também foram encontramos três artigos, o primeiro escrito por Martins 

e Cavalcante, com enunciado “Estágio de docência a pós-graduação stricto sensu: uma 

perspectiva de formação pedagógica”. A pesquisa indica a ausência de formação 

pedagógica para o exercício no magistério superior e explicita que a principal causa se 

refere ao fato de a docência não ser reconhecida como um campo de conhecimento 

específico. Indicam, ainda, que no ensino superior muitos profissionais de áreas 

diversas não experienciaram nenhum tipo de formação pedagógica durante a pós-

graduação e, mesmo assim, irão exercer o cargo de professor nas universidades. Esses 

mestres e doutores que não utilizam a prática pedagógica como colaborativa, muitas 

vezes deixam a desejar no ensino, prejudicando o processo de aprendizagem dos 

estudantes. Partimos do pressuposto que a aula precisa suscitar o interesse dos 

estudantes em aprender de forma significativa os conteúdos que lhe auxiliarão na prática 

profissional. Nesse sentido, Martins e Cavalcante (2013) indagam: “Que fisiologia lhes 

é ensinada? Qual o enfoque? Quais as demandas? Atrelada à qual/quais propostas?”. 

Trata-se questões essenciais, pois são balizadoras da prática pedagógica. Para conceituar 

Pedagogia Universitária, os autores citam como referência Cunha (2010, apud 

MARTINS; CAVALCANTE, 2013) que pressupõe que a PU une conhecimentos no 
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currículo e na prática pedagógica, com intuito de colaborar com as diversas formas do 

ensino-aprendizagem. 

O segundo trabalho do ano de 2013 foi elaborado por Stahl, e denominado 

“Licenciatura em letras língua espanhola: o processo formativo em questão”. 

Inicialmente a autora problematiza algumas categorias que surgiram ao longo de sua 

pesquisa como: atribuição formativa dos professores, solidão no oficio, conhecimentos 

pedagógicos, formação de professores e finalmente o conhecimento específico. 

Utilizando do conceito e importância da Pedagogia Universitária, a autora enfatiza que é 

imprescindível que as realidades das categorias citadas sejam reformadas. 

A terceira investigação, tem como título: “Pedagogia Universitária: construções 

possíveis nas diferentes áreas de conhecimento”, com autoria de Isaia e Maciel.  O texto 

aborda aspectos da docência no ensino superior, os mantém como foco da Pedagogia 

Universitária, buscando problematizar as diversas características da PU, explorando os 

saberes acadêmicos constitutivos da docência, também os conhecimentos específicos 

dos professores. Por fim, concluiu-se que os conhecimentos pedagógicos são 

construídos ao longo da carreira docente e é de suma importância que os mesmos sejam 

modificados constantemente. 

Em 2015, quatro artigos foram encontrados, desse total apenas dois 

mencionaram o termo de “Pedagogia Universitária” uma ou duas vezes sem 

aprofundamentos. No entanto, os demais buscam fazer análises e dissertações mais 

abrangentes em relação ao tema proposto. 

Nesse sentido, os artigos com as seguintes titulações “A(s) aula(s) 

universitária(s) ‘altar sagrado’ ao ‘acontecimento’” de Barboza e Nunes (2015) e 

“Formação pedagógica do professor universitário: possibilidades e limites do programa 

de aperfeiçoamento de ensino” de Assunção (2015) são os que desenvolveram textos 

mais complexos acerca do conceito. Em um deles, os autores fazem a seguinte assertiva: 

 

[...] a Pedagogia Universitária é concebida como um processo histórico, uma 

invenção da modernidade que ao longo dos anos vem tomando contornos 

complexos e dinâmicos. Uma trajetória que busca compreender elementos 

que estão na origem das mudanças que a universidade tem apresentado 

através dos séculos e a maneira como elas têm influenciado o ensino 

universitário, em particular, a(s) aula(s) (BARBOSA; NUNES, 2015, p. 5). 
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Nos três trabalhos detectados em 2017, um menciona apenas uma vez e de forma 

superficial sobre Pedagogia Universitária. Já nos outros “Balanço das pesquisas sobre o 

docente do ensino superior: estado do conhecimento nos anais da ANPEd entre 2002-

2015” e “A relação da didática docente universitária no contexto do plano nacional de 

educação PNE 2014/2024 vinculada à formação Strictu” dissertam sobre o assunto. 

Oliveira faz a seguinte afirmativa: 

 

[...] uma área de estudos e pesquisas – a qual possui algumas denominações 

como: docência universitária, pedagogia universitária, docência no ensino 

superior – na qual há a necessidade premente de ampliação investigativa, mas 

busca, sobretudo, avaliar quais os rumos e caminhos que as pesquisas sobre o 

docente universitário, especialmente aquelas relacionadas ao processo de 

ensinar e aprender – tem tomado buscando, com isso, contribuir para a 

conformação de uma área de estudos no campo investigativo sobre o docente 

universitário e o seu fazer (OLIVEIRA, 2017, p. 3). 

 

Novamente, há redução do conceito de Pedagogia Universitária à docência 

universitária, desconsiderando a multiplicidade de aspectos atinentes ao conceito, 

conforme indica Melo (2018, p. 188) ao referir-se à Pedagogia Universitária: “Admitir a 

necessidade de uma ciência pedagógica norteadora dos processos formativos na 

universidade (docente e discente; inicial e contínua) implica assumir que o objeto dessa 

ciência é a práxis)”. 

 

CONCLUSÃO 

O objetivo da pesquisa foi investigar e aprofundar como o conceito e o termo 

“Pedagogia Universitária” tem sido desenvolvido nos trabalhos apresentados nas 

reuniões nacionais da ANPEd através de um recorte feito entre os anos de 2007 a 2017. 

Em relação aos critérios definidos para a busca dos artigos: explicitação do 

termo “Pedagogia Universitária” no título, resumo, palavras-chave e/ou no corpo do 

texto, pudemos encontrar que dentre os 23 artigos encontrados apenas 1 do ano de 2013 

traz o termo em seu título. Em relação ao resumo, ao todo, 4 artigos explicitam o termo 

(1 artigo de 2009, 1 artigo de 2012 e 2 artigos do ano de 2013). Como palavra-chave o 

termo aparece em 11 artigos: todos de 2007 (1 artigo) e 2008 (2 artigos), 3 dos 4 

encontrados em 2009, 1 dos 3 em 2011, 1 dos 3 em 2012, 2 dos 3 encontrados em 2013, 



 

1540 

 

1 em 2015 dos 4 artigos encontrados e nenhum trouxe o termo em 2017. Menos da 

metade traz algum tipo de conceituação e 5 artigos não citam “Pedagogia Universitária” 

ao longo do texto. A análise indica que muito pouco tem sido estudado sobre o tema, 

sendo que nos trabalhos localizados, embora explicitassem o termo “Pedagogia 

Universitária”, em grande medida, não se comprometeram a evidenciar o entendimento 

sobre a temática. Conforme Melo (2018): 

 

Embora muitos estudos anunciem, seja no título, nas palavras-chave, ou 

mesmo na problemática a ser pesquisada que se trata de uma investigação 

sobre pedagogia universitária, nem sempre há uma delimitação do conceito 

ou a explicitação clara da concepção de pedagogia universitária assumida. 

(MELO, 2018, 29). 

 

Poderíamos compreender melhor estes achados se o campo da Pedagogia 

Universitária se mostrasse consistente na literatura. Entretanto, pudemos constatar, a 

partir dos estudos sobre a temática, que este conceito se apresenta frágil e em 

construção. Inclusive, destacamos o equívoco cometido pelos autores dos artigos 

analisados, que minimizam o conceito de Pedagogia Universitária à Docência 

Universitária, desconsiderando o amplo espectro que o circunda. 

Por fim, defendemos ideia similar à de Melo (2018), de que os estudos ao 

anunciarem alguma problemática a ser pesquisada (no caso de nosso estudo, o campo da 

Pedagogia Universitária) que esta seja explicitada claramente e que haja uma 

delimitação do conceito, pois acreditamos este seja o caminho para que o campo da 

pedagogia universitária se construa e se fortaleça epistemologicamente. 
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo propiciar reflexões a partir de análises teóricas sob 

a perspectiva freireana, no que diz respeito a amorosidade e dialogicidade na formação 

de professores e o impacto destas discussões nas relações entre professor-estudante na 

universidade. Dentre os conceitos de amorosidade propostos por Freire, consideramos 

que o ato de educar tem como princípio a humanização e por isso deve ter centralidade 

nos seres humanos. Os questionamentos que orientaram esta investigação foram: Como 

a relação professor-estudante influencia no processo de ensino e aprendizagem dos 

estudantes? Quais são os impactos dos sentimentos de amorosidade e dialogicidade na 

prática profissional dos docentes universitários? Como se dá o processo de formação 

permanente dos docentes nessa perspectiva? Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que 

tem como referencial teórico principal Paulo Freire, além de outros autores que tem 

publicações relacionadas com a temática proposta neste artigo. Concluímos que tornar-

se docente é um processo profundamente marcado pelas vivências do próprio exercício 

de ensinar, cotidianamente. Assim, compreende-se que que é nas relações que se 

estabelece com os companheiros de ensino e com os seus estudantes que o docente tem 

a oportunidade de se desenvolver neste processo permanente de autoconstrução.  

 

Palavras-chave: imagens; identidade profissional; docência universitária. 
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Introdução 

A formação do docente universitário tem sido desenvolvida predominantemente 

apoiada no conhecimento da área de atuação, mas carente em outros saberes como o 

exercício do ensinar. Na relação com os professores, estão os estudantes, cujo 

comportamento, contextualizado na chamada sociedade pós-moderna, tem exigido à 

prática docente a construção de maneiras de ensinar que estimulem e propiciem a 

aprendizagem.  

A relação professor-estudante, nos diferentes níveis de ensino da educação 

formal brasileira, tem sido objeto de estudos diversos, dada a importância de se analisar 

e compreender os componentes dessa relação, sobre como se inter-relacionam e 

influenciam o processo ensino-aprendizagem. 

A universidade deve propiciar momentos de reflexões cujo objetivo seja a 

mediação, a construção e a reconstrução dos conhecimentos, oportunizando aos 

docentes uma reflexão sobre a própria prática pedagógica e promovendo a socialização 

profissional dos docentes. A socialização profissional a partir da ampliação de espaços 

para formação permanente do docente universitário constitui-se no processo de traduzir 

em práticas profissionais os conhecimentos inerentes à profissão. A partir dessas 

considerações propomos os seguintes questionamentos: Como a relação professor-

estudante influencia no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes? Quais são 

os impactos dos sentimentos de amorosidade e dialogicidade na prática profissional dos 

docentes universitários? Como se dá o processo de formação permanente dos docentes 

nessa perspectiva? 

O presente estudo tem como objetivo propiciar reflexões a partir de análises 

teóricas sob a perspectiva freireana, no que diz respeito a amorosidade e dialogicidade 

na formação de professores e o impacto destas discussões nas relações entre professor-

estudante na universidade.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica cuja metodologia utilizada para o seu 

desenvolvimento é de uma abordagem qualitativa. Consideramos a pesquisa 

bibliográfica na perspectiva de Lakatos e Marconi (1985, p. 66) que afirmam que esse 

tipo de pesquisa abrange toda a bibliografia já tornada pública com relação ao tema de 
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estudo desde jornais, revistas, livros, monografias, etc. Até meios de comunicação oral 

como: rádios, gravações e fitas magnéticas e audiovisuais, como por exemplo, a 

televisão e filmes. A sua principal finalidade é de colocar o pesquisador em contato 

direto com tudo o que foi escrito. 

A pesquisa bibliográfica é o primeiro passo de toda uma pesquisa científica e é 

considerado um excelente meio de formação junto com as técnicas de meios para 

formação. Segundo Chizzotti (1995, p.102), estudo de caso “é a pesquisa para coleta e 

registro de dados de um ou vários casos, para organizar um relatório ordenado e crítico 

ou avaliar analiticamente a experiência com o objetivo de tomar decisões ou propor 

ação transformadora”. 

 

Formação permanente de docentes universitários e seus impactos na relação 

professor-estudante  

 As transformações sociais vivenciadas, principalmente, a partir do século XX, 

vêm influindo sobremaneira as características dos estudantes e a atuação dos 

professores. As perspectivas pós-modernas e seus impactos na docência universitária 

têm exigido dos educadores uma concepção dinâmica do ensino como prática 

pedagógica. Gatti (2008, p.11) evidencia que no chamado mundo pós-moderno 

“variados são os aspectos envolvidos tanto na formação dos professores quanto na 

formação que estes propiciam (ou propiciarão) aos seus alunos” e que não são poucos os 

desafios, pois “mudam aspectos socioculturais, mudam as relações entre as pessoas, nas 

famílias, no trabalho. Mudam os modos de ver e pensar o mundo, os valores, as 

referências ”. 

É fundamental repensar um novo modelo educação para um novo modelo de 

sociedade. As tecnologias da informação têm se alastrado como uma rede em todos os 

meios culturais, econômicos, sociais, políticos e no meio educacional. Porém, para que 

essa tecnologia venha a favor da educação é importante refletirmos o papel do educador. 

Segundo Moran (2013), o papel do educador é fundamental se agrega valor ao que o 

estudante sozinho consegue fazer com a tecnologia; e o estudante aprende mais se, na 

interlocução com o educador e seus colegas, consegue avançar muito mais do que se 

aprendesse sozinho. As tecnologias estão cada vez mais próximas do professor e do 
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estudante, em qualquer momento; são mais ricas, complexas e atraentes. Exigem um 

profissional mais interessante que elas, mais competente que elas. Caso contrário, os 

discentes sempre encontrarão uma forma de lhe dar as costas e de considerar o papel 

desse professor irrelevante. Sobre isso, Moran (et. al., 2013, p.49) afirma há 

“dificuldade dos docentes para estabelecer com os alunos uma relação de parceria na 

qual todos possam atuar efetivamente como corresponsáveis, sujeitos ativos no processo 

de ensino-aprendizagem”. 

Anteriormente conhecido como um transmissor de conhecimentos, esse 

profissional deu lugar ao mediador da aprendizagem de seus estudantes. Para atuar 

nesse papel, é importante considerar que: 

 

Ensinar é uma tarefa complexa na medida em que exige um conhecimento 

consistente acerca da disciplina ou das suas atividades, acerca da maneira 

como os estudantes aprendem, acerca do modo como serão conduzidos os 

recursos de ensino a fim de que se ajustem melhor às condições em que será 

realizado o trabalho, etc. (ZABALZA, 2004, p. 111). 

 

Entendemos que se tornar docente é um processo marcado pelas vivências do 

próprio exercício de ensinar, cotidianamente. Assim, compreendemos que é nas relações 

que estabelece com os companheiros de ensino e com os seus estudantes que o docente 

tem a oportunidade de se desenvolver nesse processo de autoconstrução. A educação é 

uma possibilidade para suscitar processos de humanização, que prime pela formação e o 

rompimento de processos desumanizadores, junto a isso, a prática pedagógica baseada 

no amor se revela como uma estratégia de ação emancipadora 

O ser humano é um ser em construção. A partir desta afirmativa compreendemos 

que os percursos dos sujeitos são marcados por toda a sua história, suas experiências 

pessoais, profissionais e familiares. Nesse percurso, os indivíduos envolvidas nesse 

processo fazem parte da vida de cada um de nós. Refletir sobre a nossa vida e a nossa 

ação requer que nos (re)façamos a cada dia. Como seres humanos em construção, as 

nossas escolhas e nossas trajetórias de vida refletem na nossa construção enquanto 

gente. Nossa história se entrecruza com as histórias de outras pessoas. Tento buscar as 

origens que foram e que vão me constituindo/construindo esse “ser no mundo”, 

histórico, inacabado, mas consciente (FREIRE 1996, 1987), esperançoso, que busca ser 
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mais na comunhão e no diálogo com os outros. Muitas dessas raízes históricas se 

encontram arraigadas nas reminiscências da infância, ajudando-me a compreender 

muitas das relações que venho estabelecendo até aqui. 

Para Freire (1987), a “educação é um ato de amor”, sentimento em que homens e 

mulheres veem-se como seres inacabados e, portanto, receptivos para aprender, sendo 

que: “não há diálogo [...] se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é 

possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor que 

o funda [...]. Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo” (FREIRE, 

1987, p.45). Para educar o outro é preciso que entender que o outro é um ser humano, e 

não objeto. Quando ocorre este entendimento, percebemos que a partir da minha 

interação com outro ser humano também aprendemos. A amorosidade e o diálogo 

devem ser elementos fundamentais em toda e qualquer ação educativa.   

 

Amorosidade e dialogicidade na relação professor-estudante 

O sentido de educar em Paulo Freire é decorrente da ideia de incompletude dos 

seres humanos. Em vista disto, é inevitável que nos modifiquemos a cada dia, isso é 

uma necessidade de qualquer ser humano. Pensar em educação consiste em pensar nos 

seres humanos, pois nele reside todo o processo educativo.  É preciso interpretar o 

contexto nos quais estão inseridos, qualificá-los e analisá-los para promover ações 

transformadoras. Educamo-nos, obviamente, na relação, na interação, no convívio com 

outros seres humanos. E é nesse processo que aprendemos a ser gente, porque 

convivemos com gente. Educar, para Freire (1987), é “construir gente”, humanizar os 

humanos na luta em denunciar e superar os elementos desumanizadores. Educar é uma 

relação interativa entre pessoas, isto é, sujeito-sujeito na perspectiva de “ler” e 

transformar realidades, isto é, relação sujeito-mundo. A riqueza da concepção freireana 

de educação está contida na afirmação de que os humanos educam-se em comunhão: 

“Ninguém educa ninguém, como tão pouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se 

educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, p. 39). 

A concepção que o ser humano assume sobre no que consiste a educação 

fundamenta e norteia toda a sua ação pedagógica. Quando o docente compreende o ser 

humano como um agente transformador, ele passa a organizar e expandir a sua condição 
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ontológica de "ser mais". De acordo com Freire “educação é um ato de amor”, onde 

homens e mulheres reconhecem-se como seres inacabados e, portanto, passíveis de 

aprender, sendo que “não há diálogo [...] se não há um profundo amor ao mundo e aos 

homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se 

não há amor que o funda [...]. Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, 

diálogo” (FREIRE, 1987, p. 45). 

Partindo desta premissa educar não é treinar. Educar é formar em uma 

perspectiva do devir, de que nada está pronto e estamos sempre em processo de 

formação. A educação deve propiciar aos educandos a oportunidade de (re)fazerem-se, 

(re)construírem-se e (re)inventarem-se, pois precisamos aprender a ser gente a cada dia. 

Para Freire(1992), as práticas pedagógicas baseadas na amorosidade e na 

dialogicidade incluem na sua constituição o equilíbrio e o acolhimento na relação, com 

formação humanística e respeitosa que oportuniza avanços para assumir seu lugar pleno 

no mundo na busca do ser mais.  Além dos aspectos técnicos e científicos Freire (1996),  

afirma que o docente também precisa considerar na sua prática pedagógica os princípios 

da amorosidade, de respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto pela alegria, gosto 

pela vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança, persistência na luta, recusa aos 

fatalismos, identificação com a esperança, abertura à justiça, A amorosidade e a 

dialogicidade são elementos fundamentais de toda e qualquer ação educativa, o que 

justifica a necessidade de um estudo sobre as concepções teóricas a respeito deste 

assunto. Segundo Freire (1996, p.7): 

 
(...) é a convivência amorosa com seus alunos e na postura curiosa e aberta 

que assume e, ao mesmo tempo, provoca-os a se assumirem enquanto 

sujeitos sócio-histórico-culturais do ato de conhecer, é que ele pode falar do 

respeito à dignidade e autonomia do educando. Pressupõe romper com 

concepções e práticas que negam a compreensão da educação como uma 

situação gnoseológica.  

 

A humanização, enquanto vocação ontológica, oportuniza reinventar o mundo, 

buscar sua boniteza nas relações consigo e com os demais. Este é, para Freire (1996), o 

objetivo central da educação libertadora, cujo desafio maior repousa na esperança de 

reinventarmos o mundo. Educação, além de um processo gnosiológico, é, também, um 

ato político. A politicidade da educação torna-se evidente na permanente reflexão 
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referente ao “o que fazer”, “para que fazer”, “quando” e “para quem fazer”. Em outros 

termos, compreender qual a finalidade daquilo que se faz. Neste ponto, assevera Freire 

(1992, p. 97, grifos do autor): 

 

Mas a gente ainda tem que perguntar em favor de que conhecer e, portanto, 

contra que conhecer; em favor de quem conhecer e contra quem conhecer. 

Essas perguntas que a gente se faz enquanto educadores, ao lado do 

conhecimento que é sempre a educação, nos levam a confirmação de outra 

obviedade que é da natureza política da educação. Quer dizer, a educação 

enquanto ato de conhecimento é também, por isso mesmo, um ato político.  

 

A amorosidade e dialogicidade são aspectos pedagógicos essenciais e 

motivadores no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Esse sentimento 

perpassa toda a obra de Paulo Freire, tem como base o princípio do respeito ao outro e o 

acolhimento das diferenças. Neste sentido, a amorosidade promove a coletividade e a 

esperança de um mundo com mais justiça. Quando o docente promove uma relação 

professor-estudante mediada pela dialogicidade e amorosidade, ele oportuniza práticas 

humanizadoras.  

Não é possível exercer à docência de forma ética e comprometida sem vivenciar 

o afeto e a dialogicidade entre nossos pares. A amorosidade e o diálogo constituem-se 

como elementos indispensáveis para que ocorra, no processo educativo, “o encontro 

amoroso entre os homens que, mediatizados pelo mundo, o “pronunciam”, isto é, o 

transformam, e, transformando-o, o humanizam para a humanização de todos” 

(FREIRE, 1992, p. 43). Amorosidade e diálogo oportunizam aos indivíduos viver em 

plenitude o processo de humanização e de estabelecimento de sua presença no mundo e 

na teia de relações com os demais. Isso porque, segundo Freire (1987), a pronúncia do 

mundo só é possível quando existe amor, na condição de fundante e decisivo para que a 

ação humana seja comprometida com o outro. 

Na relação professor-estudante, a amorosidade deve ser estabelecida nas 

relações de ensino e aprendizagem com ênfase no diálogo, no acolhimento do outro e 

nos processos de humanização. No entanto, é importante considerar que o diálogo e a 

amorosidade não significam infantilizar ou romantizar a educação, mas sim, a busca de 

práticas que promovam a aprendizagem e o estabelecimento de vínculos afetivos que 

promovam um diálogo entre o professor e o estudante. Os princípios de dialogicidade e 
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amorosidade podem promover uma ação mediada pela humanização no processo de 

ensino e aprendizagem dos educandos. Esse amor reitera o desejo do docente de formar 

pessoas a partir de uma aprendizagem com humanização e com possibilidade de "ser 

mais", propiciando potencialidades, conhecimentos e capacidade de desenvolvimento. 

Uma relação professor-estudante amorosa e dialógica é embasada pelo respeito 

sem, contudo, retirar a autoridade do professor. Ou seja, na constituição de um espaço 

de construção do conhecimento baseado em princípios humanistas, mas que não se 

deixa cair em um extremismo de permissividade, licenciosidade e autoritarismo. Este 

espaço, como descreve Freire (1996, p. 99), baseia-se na disciplina, que “[...] resultando 

do equilíbrio entre autoridade e liberdade, implica necessariamente o respeito de uma 

pela outra, expresso na assunção de que ambas são feitas de limites que não podem ser 

transgredidos”. Relações justas e generosas geram um clima em que a autoridade do 

professor e a liberdade do aluno se assumem em sua eticidade (FREIRE, 1996, p. 102-

103). 

No entendimento freireano, o fundamental é que o professor e os alunos saibam 

que a postura deles [...] é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, 

enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que professor e alunos se assumam 

epistemologicamente curiosos (FREIRE, 1996, p. 96). Nesta concepção, amorosidade, 

dialogicidade e autoridade se tornam bases na relação professor-estudante no qual a 

disciplina promove situações de ensino e aprendizagem que garantem um espaço 

dialógico e libertador que permite partilha e trocas de saberes e reflexões sobre a 

prática.  

O processo de ensino e aprendizagem que perpassado pelas concepções 

amorosas e dialógicas na relação entre professor-estudante possibilita favorece uma 

aprendizagem que alia referenciais científicos, epistemológicos e éticos. Os processos 

interativos demandam uma prática dialógica, pois a virtude do diálogo consiste na “[...] 

possibilidade de que disponho de, abrindo-me ao pensar dos outros, não fenecer no 

isolamento” (FREIRE, 1992, p.120). 

O sentido da educação para um docente que coloca o educando como o centro de 

suas ações tem como objetivo principal a formação integral e plena dos diferentes 

sujeitos. A coerência no fazer docente permite-lhe que não dicotomise teoria e prática, 
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que assuma uma postura em que não revele contradição entre o falado e o escrito, como 

afirma Freire (1996, p. 83): “diminuir a distância entre o discurso e a prática é o que se 

denomina de coerência”. E dessa assertiva decorre a imprescindível reflexão crítica 

considerando as ações didáticas pedagógicas enquanto: “A reflexão crítica sobre a 

prática se torna uma exigência da relação Teoria/Pratica sem a qual a teoria pode ir 

virando blablablá e a prática, ativismo”. (FREIRE, 1996, p. 24). 

Essa perspectiva nos possibilita reafirmar que conhecer o conteúdo seria apenas 

uma dentre as muitas variáveis presentes no processo de ensino-aprendizagem, com as 

quais o professor precisaria se atentar, antes de se enveredar pelo ofício de ensinar em 

sala de aula. Além de seus conhecimentos, eles “devem ter condições de estimular o 

desenvolvimento e a maturidade de seus estudantes, de fazê-los pessoas mais cultas e, 

por sua vez, mais completas sob o ponto de vista pessoal e social” (ZABALZA, 2004, p. 

115).  

Professores e estudantes, enquanto sujeitos sociais partilham espaços, tempos e 

representações sociais. O professor busca construir gradativamente seu papel social 

enquanto profissional, sendo que o lócus da construção desses papéis fica outorgada à 

Universidade e, principalmente à sala de aula. Neste contexto, o professor assume as 

responsabilidades pelo conteúdo ministrado, pelas discussões oriundas desse conteúdo 

e, a partir daí, assume, naturalmente uma condição assimétrica na relação professor-

aluno (BRANTS, 2004; DIAS, 2007). Essa condição se vincula a um papel de poder 

conferido ao professor, pois é neste ambiente, a sala de aula, que o docente possui a 

autoridade de controlar tempo, apresentar o conteúdo e compartilhar informações. 

Em nossa análise, entendemos que a relação professor-estudante constitui uma 

das faces do processo do “tornar-se docente”, à medida que o professor, no 

desenvolvimento do trabalho, compreende a dimensão e a importância dessa relação 

para o sucesso da aprendizagem. Ter clareza do quão fundamental é essa relação e estar 

aberto a construí-la, juntamente como os alunos, abre caminhos para o alcance dos 

objetivos educacionais. Para isso, é preciso:  

[...] ter a coragem de submeter-se ao olhar crítico de quem está diretamente 

sendo o alvo da sua atuação – o aluno, como também o olhar crítico dos 

colegas e pessoas mais próximas, e até mesmo de profissionais 

especializados. O professor precisa também sair da posição de 

invulnerabilidade e síndrome do sucesso, procurando compreender sua 
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humanidade, suas potencialidades e fragilidades evitando permanecer na 

posição defensiva de que “eu sou assim mesmo”, pois isso contraria a própria 

posição de facilitador da aprendizagem (VASCONCELOS e AMORIM, [s. 

d], p. 9). 

 
    

Formação Permanente na Universidade     

A concepção de formação permanente não pode ser confundida com 

denominações como treinamento, capacitação, reciclagem, entre outros. Freire (1996), 

reforça que a desconsideração pela formação integral do ser humano e sua redução a 

puro treino fortalece a maneira autoritária de cima para baixo. Desta forma, falar a, que 

na perspectiva democrática é falar com, nem sequer é ensaiado. A formação permanente 

deve envolver necessariamente, uma dimensão pessoal de desenvolvimento humano, 

pois o ser humano encontra-se em um contínuo processo de evolução. As constantes 

transformações observadas no nosso contexto atual são fatores impactantes no processo 

educativo. Estas transformações desafiam os professores universitários a aperfeiçoarem 

suas práticas, seus métodos de ensino, a (re)pensarem suas práticas e ensinar de forma 

menos transmissiva.  

O processo formativo dos docentes deve ser desenvolvido em um contexto 

coletivo, em que pessoas com histórias de vidas distintas se implicam mutuamente. De 

acordo com Anastasiou (2011, p. 50): 

 
Temos observado que na vida e na carreira universitária faltam oportunidades 

sistemáticas de crescimento pessoal e grupal para o trabalho coletivo, com 

desenvolvimento intencional de habilidade de lidar com o outro, com a 

diversidade de pensamento e de ação, de desenvolvimento de processos 

cerebrais de mediação, que incluem o ouvir e analisar antes de defender ou 

atacar as ideias, assim como da importante distinção entre a ideia do outro 

(movimento natural de discordância, fundamental até para o crescimento das 

sínteses e dos fundamentos dos argumentos) e a pessoa do outro. E o tempo 

grupal é fator também importante, no lidar com esses desafios. 

 

Esse caráter interativo configura à docência “[...] como uma prática social 

complexa carregada de conflitos de valor e que exige posturas éticas e políticas” 

(PIMENTA; ANASTASIOU,2002, p. 14).  

 É a partir do diálogo e do pensamento crítico que os homens e o mundo se 

fundem e analisam a realidade como processo permanente para a humanização dos 

sujeitos. A nossa história se constrói no fazer e pensar destes na busca pela 
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transformação e mudança na eterna inquietação pela liberdade. “Para o educador 

humanista ou o revolucionário autêntico, a incidência da ação é a realidade a ser 

transformada por eles com outros homens e não estes” (FREIRE, P., 1987, p. 48). A 

ideia não é consumir ideias, mas gestá-las no pensar na ação e no diálogo onde os 

homens se sintam sujeitos do seu pensar. 

O ser humano deve ser o centro das reflexões formativas. Conforme Freire 

(1987), as palavras não devem ser vazias, mas dialogadas. O diálogo se impõe como um 

caminho no qual os homens ganham significação enquanto homens. Sendo assim, torna-

se mister a criação e manutenção de espaços formativos, que viabilizem relações 

grupais que possibilitem o desenvolvimento profissional dos docentes universitários e a 

reflexão crítica sobre a própria prática.  

O contexto histórico social deixa marcas na vida de cada indivíduo e na 

constituição de sua identidade profissional. No entanto, o sujeito precisa ter consciência 

destas influências durante o seu processo formativo. A formação permanente entremeia 

a formação reflexiva pessoal e a reflexão formativa grupal como possibilidades de 

caminho para o fazer pedagógico. De acordo com Freire (1996), o momento 

fundamental da formação de professores é o da reflexão crítica sobre a prática. 

Pensando criticamente a prática de hoje podemos melhorar a próxima prática. 

Com vistas na formação permanente a ética deve ser vista como um princípio e 

não como uma metodologia. Deve ser um princípio vivido pelo exemplo. Freire (1996), 

afirma que os formadores de professores devem falar do que fazem, do que sonham, do 

que constatam, comparam, avaliam, valoram, que decidem, que rompem. Neste 

movimento que se instala a ética e se impõe a responsabilidade.  

A formação permanente não pode desconsiderar o sentimento de esperança, 

resultado da nossa concepção de ser humano inacabado, criador, sujeito da própria 

história. Para Freire, P. (1996, p. 72) “[...] a esperança é condimento indispensável à 

experiência histórica. Sem ela não haveria história, mas puro determinismo”. 

Os espaços de formação permanente precisam considerar os professores como 

seres inconclusos, em constante (trans)formação. Esta reflexão permite a compreensão 

de que formar não é treinar ou transmitir um conhecimento pronto e acabado, mas uma 

enorme responsabilidade ética e de humanização, de respeito aos outros e as diferenças, 
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de coerência, de diálogo, de capacidade de ouvir e aprender com opiniões diferentes, de 

reflexão crítica, entre outros aspectos. 

 Na universidade, os espaços formativos permanentes devem ser um local 

propício para que os docentes possam refletir sobre situações complexas do seu fazer 

cotidiano, de discussões e reflexões sobre suas práticas pedagógicas. Coletivamente, os 

professores teriam acesso a diversos estudos teóricos e práticos como possibilidade de 

intervenção de melhoria, não só a respeito da relação professor-estudante na 

universidade, mas também de outras especificidades da carreira docente como um todo.  

Diante disso, Pereira (1999, p. 118-119) ressalta que as universidades “devem 

viabilizar a formação de um “professor investigador”, mas que, do mesmo modo, este 

profissional se preocupe em ser pesquisador de sua própria ação”. A formação 

permanente gera possibilidades de melhorias na ação de professores formadores, 

despertando sobre a importância da criação de espaços que permitam uma prática 

reflexiva, indagadora e transformadora. Nesse sentido, é que reafirmamos a importância 

de consolidar um projeto institucional de formação permanente que garanta uma melhor 

qualidade de ensino e que oportunize o desenvolvimento profissional dos docentes 

universitários. 

                 

Considerações Finais 

 O presente estudo nos convida a (re)pensar concepções a respeito da 

amorosidade e dialogicidade na formação de professores e os impactos destas 

discussões na relação professor-estudante no contexto universitário.  

As transformações sociais ocorridas principalmente a partir do do século XX 

tiveram uma expressiva influência nas características atuais do fazer docente. Essas 

mudanças exigiram novas concepções sobre o fazer pedagógico que viessem a 

considerar novos modelos de educação para um novo modelo de sociedade.  

A educação se processa em meio as relações estabelecidas na sala de aula. Estas 

relações são fortemente marcadas pela forma com a qual o docente se coloca no mundo, 

a partir de suas histórias, seus percursos individuais e coletivos. Como seres humanos 

em construção, nos constituímos a partir da nossa relação com outrem, sendo neste 

processo que aprendemos de fato a ser gente. Neste sentido, educar não é um mero 
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treinamento e deve partir de uma perspectiva do devir, de formação permanente e de 

aprender a ser gente a cada dia.  

Freire (1992), considera que as práticas pedagógicas baseadas na amorosidade e 

dialogicidade garantem a oportunidade do avanço da educação, pois sem amor não há 

educação, não se respeita e não se compreende o próximo. A amorosidade e a 

dialogicidade são aspectos essenciais para toda e qualquer ação educativa que tenha a 

pretensão de favorecer um processo de ensino e aprendizagem baseados em atitudes 

humanizadoras.  

A amorosidade e a dialogicidade devem perpassar a relação professor-estudante 

e o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. No entanto, é preciso enfatizar que 

não se trata de um amor permissivo, romantizado, que retira a autoridade do docente 

frente aos estudantes. Mas sim, concepções amorosas e dialógicas na relação entre 

professor-estudante que possibilite e favoreça um processo de ensino e aprendizagem 

que alie referenciais científicos, epistemológicos e éticos, colocando o estudante como o 

centro de sua ação de educar. 

A partir do exposto, a pedagogia freireana nos convida a (re)pensar os espaços 

formativos de formação para os docentes universitários na perspectiva de formação 

permanente. Compreendendo a educação como uma ação humana e um ato político que 

tem potencialidade de transformação da sociedade por intermédio de uma consciência 

crítica da realidade, tarefa que tanto o educador e educando devem assumir no processo 

educativo.  
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Resumo 
A presente pesquisa procura investigar como se dá a inserção do profissional do Direito 

na carreira do magistério superior, tendo como lócus de pesquisa o Programa de Pós-

graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Uberlândia. Nesse sentido, com o objetivo de analisar como se configura a prática 

pedagógica dos docentes do ensino superior, bacharéis em Direito, visando 

compreender como se dá a construção da professoralidade dos sujeitos de pesquisa que 

ministram aulas nas IES do Triângulo Mineiro, o presente estudo está balizado por meio 

de uma abordagem metodológica de cunho quali-quantitava. Ainda em fase de 

desenvolvimento, a pesquisa propõe a análise de conteúdo de três principais categorias 

de análise - 1 – Conhecimentos específicos; 2 – Conhecimentos pedagógicos; 3 – 

Conhecimentos experienciais -  pretende responder as seguintes questões “Como um 

profissional do direito, oriundo das mais diversas carreiras jurídicas, como delegados de 

polícia, juízes de direito, promotores de justiça, defensores públicos, advogados, entre 

outros, tornam-se professores no ensino superior? Quais conhecimentos são mais 

valorizados e utilizados por estes docentes, especialmente no que tange à sua prática em 

sala de aula?”  

 

Palavras-chave: Formação Docente; Docência universitária; Profissional do Direito no 

magistério superior. 

 

Esta é uma pesquisa de doutoramento em andamento, que submetemos ao 

Simpósio 6 - Educação Superior: docência universitária em debate, no XIV Seminário 

Nacional O Uno e o Diverso na Educação Escolar - III Encontro de Educação em 

Ciências e Matemática - XII Seminário de Prática Educativa/ Pedagogia Faced/UFU. 
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Investigar a docência no ensino superior na atualidade torna-se um estimulante 

desafio quando se leva em consideração as diversas especificidades de cada curso de 

graduação, especialmente do curso de Direito, objeto da pesquisa proposta. 

Ainda nos dias atuais grande parte dos cursos de Direito oferecidos pelas 

Instituições de Ensino Superior (IES) se apoiam em modelos de ensino utilizados há 

dois séculos, nos quais se destaca como bom professor aquele que é profundo 

conhecedor das ciências jurídicas e exímio orador, que pauta suas aulas em magníficos 

monólogos, desprovidos de qualquer tratamento didático-pedagógico que torne o 

assunto mais acessível e favoreça a análise crítica e a aprendizagem dos alunos. 

Diante disto, torna-se pertinente questionar como se constrói a aprendizagem 

docente do professor que atua nos cursos de Direito no ensino superior. Como um 

profissional do direito, oriundo das mais diversas carreiras jurídicas, como delegados de 

polícia, juízes de direito, promotores de justiça, defensores públicos, advogados, entre 

outros, tornam-se professores no ensino superior? Quais conhecimentos são mais 

valorizados e utilizados por estes docentes, especialmente no que tange à sua prática em 

sala de aula? 

Neste sentido cabe ressaltar o conceito de professoralidade, que apoia-se na 

reflexão incessante sobre a prática docente e o processo formativo, concepção 

evidenciada nos estudos de Bolzan e Isaia (2006, p. 491) definida como:  

 

Um processo que implica não só o domínio de conhecimentos, de saberes, de 

fazeres de determinado campo, mas também a sensibilidade do docente como 

pessoa e profissional em termos de atitudes e valores, tendo a reflexão como 

componente intrínseco ao processo de ensinar, de aprender, de formar-se e, 

consequentemente, desenvolver-se profissionalmente. 

 

Desta forma tem-se que a professoralidade é um processo contínuo de 

construção pessoal e profissional. Compõe-se da reflexão acerca das ações e práticas 

docentes, bem como sobre a própria trajetória formativa e experiencial. 

Ressalte-se que a Comissão de Educação Jurídica da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) vem discutindo desde 2012 formas de se melhorar o ensino jurídico no 

país, que tem se preocupado apenas em formar bacharéis aptos a serem aprovados nos 

exames de ordem e obterem sucesso em concursos públicos e carreiras jurídicas, em 
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detrimento de profissionais mais humanos, críticos, responsáveis e comprometidos com 

as causas sociais. 

Além de formar especialistas aptos a suprir as demandas do mercado de trabalho 

em suas áreas específicas, espera-se também que na universidade se formem sujeitos 

éticos, envolvidos com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva 

(FORGRAD, 1999). Estas inovações ocorrem tanto na concepção, como no papel social 

da universidade. Nas palavras de Zabalza (2004, p. 25) 

 

[...] de um lugar reservado a uns poucos privilegiados tornou-se um lugar 

destinado ao maior número possível de cidadãos. De um bem direcionado ao 

aprimoramento de indivíduos, tornou-se um bem cujo beneficiário é o 

conjunto da sociedade (sociedade do conhecimento, sociedade da 

competitividade). De instituição com uma - missão - que ultrapassa os 

compromissos terrenos imediatos, tornou-se uma instituição para a qual se 

encomenda um - serviço - que deve resultar na melhor preparação e 

competitividade da força de trabalho da sociedade à qual pertence. [...] 

tornou-se mais um espaço em que se destacam as prioridades e decisões 

políticas.  

 

Isto posto, tendo em vista o reduzido número de pesquisas no Brasil na área 

educacional jurídica, a justificativa teórica deste estudo recai na possibilidade de 

colaborar para a produção de saberes de cunho científico, relacionados às discussões 

sobre a construção da professoralidade do bacharel em Direito que se torna professor no 

ensino superior. 

Assim, esta investigação tem sua justificativa ancorada na possibilidade de 

fornecer subsídios para as reflexões relativas ao ensino do Direito nas IES, de maneira 

que seja possível contribuir para a análise dos pontos que podem ser aprimorados, 

visando agregar valor e dar um sentido reflexivo e transformador ao trabalho realizado 

pelos docentes dos diversos cursos de Direito em diferentes localidades. 

No que diz respeito à justificativa social, é necessário frisar que a sociedade 

exige excelência nos serviços prestados pelas IES, que se consubstanciam no 

oferecimento dos cursos de graduação e pós-graduação. Em termos sociais, esta 

pesquisa poderá suscitar reflexões e mudanças no ensino das ciências jurídicas, no 

sentido de oferecer uma educação superior de melhor qualidade, atendendo assim as 

demandas sociais. 
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Logo, partindo da importância de se entender como se dá a inserção do 

profissional do Direito na carreira do magistério superior, propomos esta pesquisa ao 

Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Uberlândia. 

Como objetivo geral pretendemos problematizar e analisar como se configura a 

prática pedagógica dos docentes do ensino superior, bacharéis em Direito, visando 

compreender como se dá a construção da professoralidade dos sujeitos de pesquisa que 

ministram aulas nas IES do Triângulo Mineiro. 

Para alcançar este objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 analisar aspectos relevantes da docência no ensino superior, tais como: formação 

e prática; 

 discutir a docência universitária, especialmente no âmbito do curso de Direito; 

 identificar e analisar os saberes necessários para o exercício da profissão docente 

no ensino superior no curso de Direito; 

 verificar quais as práticas de ensino utilizadas pelos professores dos cursos de 

Direito.  

 De acordo com o artigo 66 da Lei nº 9.394/96, que Estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional “a preparação para o exercício do magistério superior far-

se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programa de mestrado e 

doutorado”. Além disso, apresenta em seu artigo 43 a finalidade da educação superior 

que engloba ensino, pesquisa e extensão; e no artigo 52 a LDB normatiza o ensino 

superior, determinando que: 

 

Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 

quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de 

domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por:      

I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos 

temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e 

cultural, quanto regional e nacional; 

II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de 

mestrado ou doutorado; 

III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 

 

Entretanto, somente estes aspectos exigidos pela LDB não garantem formação 

específica para o exercício da docência no ensino superior. Ademais, a Lei nº 9394/96 
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não concebe a docência como um processo de formação, mas sim como preparação 

titulada para o exercício do magistério superior, que será realizada prioritariamente, e 

não exclusivamente, em pós-graduação stricto sensu.  

Desta forma, faz-se necessário discutir os saberes e práticas docentes necessários 

para a formação de professores que atuarão no ensino superior. A aprendizagem docente 

e a construção da professoralidade percorrem diversos caminhos; isso porque a 

trajetória pessoal e profissional de cada indivíduo implica, segundo Bolzan e Isaia 

(2010), “a possibilidade do docente estar aberto e receptivo a aceitar novas formas de 

constituir-se, tanto em termos de conhecimentos específicos, quanto pedagógicos e 

experienciais”. 

Bolzan e Isaia (2007) também apontam que  

 

(...) a formação e desenvolvimento profissional entrelaçam-se em um 

intricado processo, a partir do qual a professoralidade vai se construindo 

pouco a pouco. O saber e o saber-fazer da profissão não são dados a priori, 

mas arduamente conquistados ao longo da carreira docente. (BOLZAN, 

ISAIA, 2007 p. 3). 

 

Isto implica compreender o desenvolvimento profissional como um processo 

contínuo, sistemático e organizado que abrange a dimensão pessoal e interpessoal na 

construção do que se percebe como professoralidade. 

É sabido que no meio universitário ainda há um grande número de profissionais 

que ingressam na carreira docente sem a formação pedagógica necessária para o 

exercício da profissão. Ao mesmo tempo, sabe-se também que 

 

A docência requer formação profissional para seu exercício: conhecimentos 

específicos para exercê-lo adequadamente ou, no mínimo, a aquisição dos 

conhecimentos e das habilidades vinculadas à atividade docente para 

melhorar sua qualidade (VEIGA, 2008, p. 14). 

 

No entanto, faltam programas de formação para docentes do ensino superior.  

Mizukami (2005-2006), discute que em relação à docência no ensino superior tem-se 

poucas iniciativas se comparado com outras modalidades de ensino, embora já se tenha 

algumas pesquisas sobre esta temática. Então, segundo esta autora, faltam cursos de 
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formação de professores que ofereçam preparação pedagógica para a docência no 

ensino superior. 

Neste contexto, várias críticas se assentavam sobre o ensino jurídico no Brasil.  

Conforme entendimento de Nunes (2009, p. 5), “o modelo estabelecido nas faculdades 

de Direito é arbitrário e sem nenhum sentido científico nem pedagógico”. Esse 

arquétipo foi definido há décadas sem remodelamento, funciona como um “pacote” 

pronto e acabado, ineficaz no sentido de se fazer ciência e ensinar a conhecer. 

Visando minimizar tal situação, foi aprovada a Portaria nº 1.886/1994, cujo 

texto concebia as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Direito que deveriam ser 

utilizadas daquele momento em diante. Na área do ensino do Direito é consenso entre 

os estudiosos que este instrumento legal constituiu-se num marco para a educação 

jurídica brasileira. 

Ainda hoje, o ensino do Direito é pautado por objetivos que tentam superar o 

positivismo e relacioná-lo com a sociedade, no sentido de se alcançar a formação 

humanística do aluno, ou seja, um ensino contextualizado geográfica e socialmente. 

Assim, segundo Flores (2006, p. 88), “passou-se a exigir do professor mais do que a 

simples condição de conhecer o direito ou de ser um profissional de sucesso.  A esses 

fatores, agregou-se outra exigência indispensável – a de saber ensinar.” Nas palavras 

do autor 

a titulação, o contínuo aperfeiçoamento e a produção científica, passaram a 

ser parâmetro de exigência para o corpo docente. De outra parte, o 

comprometimento do professor com o curso passa a ser cada vez mais 

efetivo, à medida que regimes de trabalho em tempo parcial ou integral 

passam a substituir o tradicional horista, cuja tendência é subsistir apenas em 

situações especiais (FLORES, 2006, p. 88).  

 

É de extrema relevância, então, entender como se configura a prática pedagógica 

do docente, bacharel em direito, no intuito de se compreender como se constrói a 

professoralidade deste sujeito de pesquisa, que leciona no ensino superior. 

A pesquisa será realizada a partir de uma abordagem de natureza qualitativo-

quantitativa, que, no entendimento de Gunther (2006) trata-se de uma pesquisa de 

essência qualitativa combinada com recursos da abordagem quantitativa.  

 

A pesquisa quantitativa lida com números, usa modelos estatísticos para 
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explicar os dados, e é considerada pesquisa hard. [...]. Em contraste, a 

pesquisa qualitativa evita números, lida com interpretações das realidades 

sociais, e é considerada pesquisa soft (BAUER; GASKELL; ALLUM, 2003, 

p. 22-23). 

 

A pesquisa quantitativa trabalha a quantificação de dados visando mensurações, 

enquanto a pesquisa qualitativa tem como fundamento a interpretação que procura 

compreender o significado em relação à ação dos sujeitos e fenômenos sociais. 

Minayo e Sanches (1993) ensinam que não existe contradição nem continuidade 

entre pesquisa quantitativa e qualitativa, visto que a natureza delas é diferente, sendo 

que “o estudo quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas 

qualitativamente, e vice-versa” (MINAYO; SANCHES, 1993, p. 247). 

Nesta pesquisa tenciona-se investigar Instituições de Ensino Superior, públicas e 

privadas, que possuam o curso de Direito e estejam localizadas no Triângulo Mineiro. 

Para responder os objetivos propostos pelo estudo serão realizadas pesquisas em 

diversas fontes e utilizados instrumentos de coleta de dados que, de acordo com Silva 

(2010), se amalgamam na investigação ao correlacionar a problemática e as variadas 

maneiras de trabalhar com os dados e os sujeitos envolvidos. 

A pesquisa bibliográfica será uma das fontes de informação utilizada nesta 

pesquisa. A partir da bibliografia busca-se conhecer os conceitos básicos a serem 

utilizados na pesquisa, bem como o entendimento dos principais autores que discutem a 

temática. A pesquisa bibliográfica é o “conjunto de materiais escritos (gráfica ou 

eletronicamente) a respeito de um assunto” (SANTOS, 2001, p. 29). Gil (2002) 

complementa explicando que este tipo de procedimento é desenvolvido com base em 

material já elaborado, em sua maioria, constituído de livros e artigos científicos.  

Conforme o entendimento de Santos (2001, p. 30), “Levantar informação é 

perguntar diretamente a um grupo de interesse a respeito dos dados que se deseja obter”. 

Para o levantamento de informações o instrumento a ser utilizado será o questionário, 

que, conforme o entendimento de Cervo e Bervian (1983), é o meio mais utilizado para 

coletar dados, possibilitando identificar com maior exatidão o que se pretende. Nesta 

pesquisa os questionários serão aplicados aos docentes dos cursos de Direito das 

Instituições de Ensino Superior a serem pesquisadas.  
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Pretende-se utilizar questionários autoadministrados e semiestruturados, 

incluindo questões abertas, que serão enviados eletronicamente aos docentes que 

participarão da pesquisa. Hair Junior et al. (2005, p.159) entende que “um questionário 

é um conjunto predeterminado de perguntas criadas para coletar dados dos 

respondentes”. Ainda segundo o mesmo autor, quando o respondente é capaz de 

compreender e responder adequadamente à pesquisa sem a presença do pesquisador 

caracteriza-se um questionário autoadministrado. 

Os dados coletados na pesquisa serão categorizados e analisados segundo a 

técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 1988 e BAUER, 2003), que se apresenta 

como sendo apropriada aos propósitos desta investigação, visto pressupor que, por trás 

de escritos evidentes, se podem encontrar diferentes sentidos. 

 

Mensagens obscuras que exigem uma interpretação, mensagens com um 

duplo sentido cuja significação profunda só pode surgir depois de uma 

observação cuidadosa ou de uma intuição carismática. Por detrás do discurso 

aparente, geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido que 

convém desvendar (BARDIN, 1988, p. 16). 

 

Ainda segundo Bardin (1988), a análise de conteúdo consubstancia-se como 

sendo um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que tem por objetivo obter 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos através de procedimentos 

sistemáticos de descrição do conteúdo das mensagens. Nesse sentido, é exigido que se 

parta, inicialmente, da constituição de um corpus de documentos que deverá ser 

submetido aos procedimentos analíticos, nesta ordem: pré-análise, exploração do 

material, e, por fim, o tratamento dos dados (inferência e interpretação).  

Bauer (2003) aprofunda o conceito da Análise de Conteúdo (AC) e faz sua 

ligação com todo o sentido da pesquisa. Para ele, este tipo de análise é  

 

Uma técnica para produzir inferências de um texto focal para seu contexto 

social de maneira objetivada. [...] A validade da AC deve ser julgada não 

contra uma “leitura verdadeira” do texto, mas em termos de sua 

fundamentação nos materiais pesquisados e sua congruência com a teoria do 

pesquisador, e à luz de seu objetivo de pesquisa (BAUER, 2003, p. 191). 

 

Ainda de acordo com Bauer (2003), o processo de análise de conteúdo consiste na 

definição e amostragem de unidades de texto, e, codificação e classificação do corpus 
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de pesquisa. Trata-se de um método de análise de texto que, antes de produzir 

descrições numéricas das características do corpus de pesquisa, objetiva identificar 

tipos, qualidades e distinções no texto. 

Assim, conforme indicado por Bauer (2003), as etapas a serem percorridas para a 

aplicação da análise de conteúdo, devem envolver: 

 a transcrição dos textos que são construídos durante o processo de pesquisa; 

 a construção de um referencial de categorização e codificação, partindo dos 

objetivos da investigação, para a constituição e interpretação do corpus de texto, 

e, por fim 

 a análise e interpretação dos dados. 

Em princípio, propõe-se examinar as seguintes categorias de análise: 

 

1 – Conhecimentos específicos 

2 – Conhecimentos pedagógicos 

3 – Conhecimentos experienciais 

 

Como se trata de uma pesquisa de doutoramento em andamento os dados são 

inconclusivos, contudo pretende-se problematizar e analisar como se configura a prática 

pedagógica dos docentes do ensino superior, bacharéis em Direito, visando 

compreender como se dá a construção da professoralidade dos sujeitos de pesquisa que 

ministram aulas nas IES do Triângulo Mineiro. 

Desta forma, torna-se pertinente questionar como se constrói a aprendizagem 

docente do professor que atua nos cursos de Direito no ensino superior. Como um 

profissional do direito, oriundo das mais diversas carreiras jurídicas, como delegados de 

polícia, juízes de direito, promotores de justiça, defensores públicos, advogados, entre 

outros, tornam-se professores no ensino superior? Quais conhecimentos são mais 

valorizados e utilizados por estes docentes, especialmente no que tange à sua prática em 

sala de aula? 

 



 

1567 

 

Referências  

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1988. 

 

BAUER, M. W. Análise de Conteúdo Clássica: uma revisão. In: BAUER, M. W.; 

GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 

Tradução de Pedrinho A. Guareschi. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2003, p. 189-217. 

 

BAUER, M. W.; GASKELL, G.; ALLUM, N. C. Qualidade, Quantidade e Interesses do 

Conhecimento. In: BAUER, M. W.; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, 

imagem e som: um manual prático. Tradução de Pedrinho A. Guareschi. 2. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2003, p. 17-36. 

 

BOLZAN, D. P. V.; ISAIA, S. M. A. Aprendizagem docente na educação superior: 

construções e tessituras da professoralidade.  Educação. PUC, Porto Alegre RS, ano 

XXIX, nº 3 (60), p. 489-501, set./dez. 2006. 

 

BOLZAN, D. P. V.; ISAIA, S. M. A. Construção da profissão 

docente/professoralidade em debate: desafios para a educação superior. In: Cunha, 

Maria Isabel da. (Org.). Reflexões e Práticas em Pedagogia Universitária. 1 ed. 

Campinas: Papirus, 2007, v. 1, p. 161-177. 

 

BOLZAN, D. P. V.; ISAIA, S. M. A. Pedagogia Universitária e aprendizagem 

docente: relações e novos sentidos da professoralidade. Revista Diálogo Educacional, 

Curitiba, v.10, p. 13-26, jan./abr. 2010. 

 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em 04/09/2017. 

 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia Científica: para uso dos estudantes 

universitários. 3. ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1983. 249 p. 

 

FLORES, P. T. O estado atual do ensino jurídico e o papel do exame de ordem. 

OAB ensino jurídico. O futuro da universidade e os cursos de direito: novos caminhos 

para a formação profissional. Brasília. 2006. 272 . ISBN: 85-87260-87-1. 

 

Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação das Universidades 

Brasileiras/FORGRAD. Plano nacional de graduação: um projeto em construção. 

Maio, 1999. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/png.pdf>. 

Acesso em 04/09/2017. 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

GUNTHER, H. Pesquisa Qualitativa versus Pesquisa Quantitativa: esta é a questão? 

Psicologia – Teoria e Pesquisa.  v. 22, n. 2, p. 201-210, 2006. 



 

1568 

 

 

HAIR JUNIOR, J. F.; BABIN, B.; MONEY, A. H.; SAMOUEL, P. Fundamentos de 

métodos de pesquisa em administração. Tradução de Lene Belon Ribeiro. Porto 

Alegre: Bookman, 2005. 

 

MINAYO, M. C.; SANCHES, O. Quantitativo-Qualitativo: oposição ou   

complementaridade? Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, p. 239-262, jul./set. 

1993. 

 

MIZUKAMI, M. G. N. Aprendizagem da docência: professores formadores. 

Revista E-curriculum, São Paulo, v.1, n.1, dez. - jul. 2005-2006. Disponível em 

<http://www.pucsp.br/ecurriculum>. Acesso em 04/09/2017. 

 

NUNES, R. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo, Editora Saraiva, 

2009. ISBN 97-8850-220256-6. 

 

SANTOS, A. R. dos. Metodologia Científica: a construção do conhecimento. 4. ed. 

Rio de Janeiro: DP&AB, 2001. 

 

SILVA. D. S. A constituição docente em matemática à distância: entre saberes, 

experiências e narrativas. (Tese). 273p. Programa de Pós-Graduação em Educação e 

Inclusão Social- Faculdade de Educação: UFMG, 2010. 

 

VEIGA, I. P. A. Docência como atividade profissional. In: VEIGA, I. P. A.; 

D’AVILA, C. M. (Org.). Profissão docente: novos sentidos, novas perspectivas. 

Campinas: Papirus, 2008. p.14 

 

ZABALZA, M. A. O Ensino Universitário: seu cenário e seus protagonistas. Porto 

Alegre: Artmed Editora, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1569 

 

 

DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: CONTRADIÇÕES NOS 

PROCESSOS DE APRENDIZADO DA PROFISSÃO 

 
Fernanda Quaresma da Silva 

Eseba/UFU  

fernandalauper@gmail.com 

 

Geovana Ferreira Melo 

Faced/UFU 

geovana.melo@gmail.com 

 

Léa Aureliano Sousa 

Eseba/UFU 

lasmach@hotmail.com 

Apoio: FAPEMIG 

 

Resumo 
O objetivo da pesquisa é apresentar as contradições referentes aos processos de 

aprendizagem da docência na Educação Superior. Trata-se de uma pesquisa teórico-

bibliográfica, a partir de produções acadêmicas que aprofundam a temática, portanto, 

consideradas referência na área da docência universitária. A seguinte problematização 

conduziu a investigação: quais são as contradições presentes nos processos de 

aprendizagem da profissão docente na educação superior? Fundamentadas em Pimenta e 

Anastasiou; Imbernón; Carlos Marcelo Garcia; Izaia e Bolzan; Cunha; Melo, 

identificamos como principal contradição desse processo de aprendizagem da docência 

que, os professores, ao serem privados de construírem um arcabouço teórico-prático 

sobre a docência, em função da omissão de políticas de formação docente para esse 

nível, acabam aprendendo a profissão no decorrer das experiências acadêmicas e 

profissionais, com professores que também não tiveram a sistematização de 

conhecimentos sobre a profissão docente. Nessa perspectiva, nos posicionamos a favor 

de uma formação docente que priorize as especificidades da dimensão pedagógica, por 

meio do fortalecimento de políticas institucionais que valorizem o ensino, a pesquisa e a 

extensão. 

 

Palavras-chave: Docência na Educação Superior; Aprendizado da Docência; 

Desenvolvimento Profissional Docente. 
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Introdução 

Compreender e investigar as pesquisas sobre docência na educação superior e na 

educação básica tem sido um dos objetivos do grupo de estudos Gepdebs
12

, vinculado a 

Faculdade de Educação (Faced) da Universidade Federal de Uberlândia- UFU. Neste 

sentido, os estudos relacionados a docência na educação superior, de que trata este 

artigo, se relacionam com as contradições que estão presentes nos processos de 

aprendizagem da docência na educação superior. Evidenciamos que todos os aspectos 

ligados a profissão docente não podem ser alheados das condições em que este 

profissional se constitui do ponto de vista identitário, de seu arcabouço teórico e sua 

prática pedagógica. Nesse sentido, destacaremos algumas das contradições existentes 

nos processos de aprendizagem da docência e que interferem diretamente na construção 

do seu desenvolvimento profissional docente.  

Dessa forma este estudo partiu da seguinte problematização: quais são as 

contradições presentes nos processos de aprendizagem da profissão docente na 

educação superior? Trata-se de uma pesquisa teórico-bibliográfica, a partir de 

produções acadêmicas que aprofundam a temática, portanto, consideradas referência na 

área da docência universitária. Dentre eles destacamos: Pimenta; Anastasiou; Imbernón; 

Carlos Marcelo Garcia; Izaia; Bolzan; Cunha. Para iniciarmos nossas discussões 

apresentamos alguns dos conceitos que subsidiam a prática do professor e 

posteriormente as contradições em que o docente se vê envolvido. 

 

A Docência na educação superior 

O ingresso profissional do docente na Universidade se dá a partir de concurso 

público, sendo que este após a aprovação, passa a assumir uma disciplina e/ou várias e é 

responsável por realizar atividades a partir do tripé ensino, pesquisa e extensão. 

Conforme Zabalza: 

Em relação à universidade, são numerosas as funções que, como instituição 

social, se espera que desenvolva: ensino, pesquisa, administração dos 

                                                           
12

 GEPDEBS – Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Docência na Educação Básica e Superior. Certificado 

pela UFU. Cadastrado no CNPq. 
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recursos e do pessoal, dinamização social e cultural, apoio técnico e 

científico às empresas, consultoria social, serviço social e apoio às pessoas de 

baixa renda, estabelecimento de parcerias nacionais e internacionais de 

pesquisa e formação, crítica social, etc. (ZABALZA, 2004, p. 35). 

 

Durante o processo de inserção nesta profissão, muitas vezes o docente não 

possui uma formação efetiva que sustente a sua prática, menos ainda, associado a 

saberes pedagógicos que os orientem em suas ações frente aos discentes. Para Pimenta e 

Anastasiou: 

A universidade, enquanto instituição educativa, configura-se como um 

serviço público de educação que se efetiva pela docência e investigação, 

tendo por finalidades: a criação, o desenvolvimento, a transmissão e a crítica 

da ciência, da técnica e da cultura; a preparação para o exercício de 

atividades profissionais que exijam a aplicação de conhecimentos e métodos 

científicos e para a criação artística; o apoio científico e técnico ao 

desenvolvimento cultural, social e econômico das sociedades (PIMENTA, 

ANASTASIOU, 2014, p. 102 – 103). 

 

As finalidades formativas essenciais das universidades, assumidas como 

instituições, portanto, com compromissos sociais, podem ser sintetizadas em forte 

engajamento com a dimensão formativa dos estudantes, no sentido de potencializar 

capacidades de pensarem criticamente. Nesse sentido, o foco desse nível de formação 

não se restringe à inserção profissional, mas sim, no desenvolvimento humano, na 

capacidade inventiva, na criatividade, fundada na ética.  Ou seja, uma formação pautada 

nas dimensões cognitiva, procedimental e atitudinal, por meio do tripé ensino, pesquisa 

e extensão. A formação acadêmica, nessa perspectiva, requer que os docentes estejam 

comprometidos também com sua própria formação, pois que se trata de um processo 

complexo, desafiador e exigente, do ponto de vista da necessidade de o professor 

mobilizar saberes docentes que lhe permita concretizar as finalidades formativas. 

Diante das políticas de educação, como o PNE – Plano Nacional de Educação 

(Lei nº 13.005/2014, considerado instrumento de planejamento do Estado democrático 

de direito que orienta a execução e o aprimoramento de políticas públicas do setor) e da 

LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996), foram traçadas metas para o ensino no país abrangendo todos os níveis de 

formação, desde a educação infantil até o nível superior. O PNE, das vinte metas para o 

ensino – dentre elas, duas, especificamente, se referem à Educação Superior:  
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Meta 12 - elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a 

taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade 

da oferta; 

 

Meta 13 - elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 

mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 

sistema de educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% de 

doutores (PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, p. 41-43). 

 

Ao analisar as metas propostas pelo PNE, é possível identificar que junto aos 

objetivos de ampliação da educação superior brasileira está a preocupação com a 

qualidade. Corroboram com as metas acima propostas o art. 3º, inciso IX, da LDB 

(garantia de padrão de qualidade para o ensino); e o art. 2º, inciso IV, referente às 

diretrizes do PNE (melhoria da qualidade da educação). 

Cabe ressaltar que tanto a LDB, quanto o PNE mencionam a expansão do ensino 

com qualidade, o que implica indagações sobre a formação do docente universitário e as 

suas condições de trabalho no contexto atual. A melhoria da qualidade da educação 

superior relaciona-se a várias dimensões, especialmente com relação às políticas de 

financiamento, de inclusão, de currículos, dentre outras. No entanto, a formação dos 

professores para o exercício dessa profissão, se apresenta como fator crucial, ainda não 

enfrentado, visto que os cursos de pós-graduação stricto sensu, prioriza conhecimentos 

específicos, configurando-se no adensamento da competência técnico-científica com 

escassa contribuição para a formação didático-pedagógica. 

No que se refere à LDB (BRASIL, 1996), o artigo 66º ressalta que: “A 

preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, 

prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”. Melo aponta contradições no 

presente artigo:  

O texto da referida Lei não faz qualquer menção quanto à exigência de 

formação didático-pedagógica no âmbito da pós-graduação stricto sensu, por 

meio de seus cursos de mestrado e doutorado. Para ingressar no magistério 

superior, a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, exige que a “preparação” para 

a docência no ensino superior seja realizada “prioritariamente” nos cursos de 

pós-graduação stricto sensu, com o objetivo de qualificar mestres e doutores 

para atuarem como pesquisadores e docentes universitários. Entretanto, o 

termo “preparação” para a docência distancia-se do conceito de “formação 

docente”. Formação é um processo que se constitui dialeticamente, portanto, 

implica acesso e trabalho com conhecimentos científicos da dimensão 

pedagógica, considerada em sua complexidade, o que não é comum nos 

programas de pós-graduação, pois o conjunto das atividades oferecidas e o 
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próprio exercício da docência constituem-se, em grande medida, irrelevantes 

(MELO, 2018, p. 27). 

 

Nesse sentido, os desafios enfrentados pelos docentes se apresentam em diversas 

formas: na relação professor-estudante, no planejamento, na avaliação, nas 

metodologias de ensino, dentre outros aspectos da prática pedagógica. Segundo 

Vasconcelos (1998, p. 86), há “[...] pouca preocupação com o tema formação 

pedagógica de mestres e doutores oriundos dos diversos cursos de pós-graduação do 

país”, em que a graduação tem sido “[...] alimentada por docentes titulados, porém, sem 

a menor competência pedagógica”.  

De acordo com Behrens (2007, p. 441), “[...] preocupados com a formação 

pedagógica, alguns docentes acabam procurando caminhos para sua prática docente”; 

no entanto, “[...] os cursos de mestrado e doutorado em educação, em função das vagas 

limitadas, acolhem poucos docentes que procuram uma qualificação pedagógica para 

exercer a docência”. Essas questões ainda não foram enfrentadas pelas políticas de 

educação superior, portanto, constituem-se em contradições, pois, ao mesmo tempo que 

se cobra dos docentes o êxito nos processos de ensino-aprendizagem de seus alunos, há 

escassa valorização do ensino. Na carreira docente a dimensão pedagógica é pouco 

valorizada, pois, as maiores pontuações para progressão funcional de professores de 

universidades públicas reside no número de publicações e de envolvimento em projetos 

de pesquisa, especialmente aqueles com financiamento de agências de fomento. 

Diferentemente da formação docente para a educação básica, que ocorre no 

âmbito de cursos de licenciatura em diversas áreas do conhecimento, a docência para a 

educação superior fica a cargo da pós-graduação stricto sensu, que enfatiza a formação 

para a pesquisa. Além disso, os cursos de pós-graduação, ao priorizarem a 

verticalização do conhecimento em determinada área, negligenciam a necessária 

formação para a docência, especialmente no que se refere aos saberes didático-

pedagógicos. Esta é uma das contradições que constatamos, pois, a docência, como 

profissão que lida com a complexidade do fenômeno educativo exige formação 

sistematizada, sendo necessário a construção de saberes diversos que contemplam a 

práxis pedagógica. Saberes estes que darão ao professor suporte para que ele possa atuar 
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no sentido de contribuir com a formação dos estudantes e, com segurança para superar 

os dilemas e dificuldades que esta profissão está sujeita.  

 

Formação docente e Identidade Profissional 

Diante do exposto, reiteramos que a aprendizagem da docência fica circunscrita 

a dimensão das experiências acadêmicas obtidas na condição de estudantes e das 

referências profissionais nos diversos campos de atuação. Santos e Powaczuk 

reconhecem que: 

A formação para o ensino superior não é contemplada nos currículos dos 

diversos cursos de graduação e, na Pós-Graduação, stricto sensu, apenas está 

presente na forma de disciplinas esparsas, quando ocorrem, ou em iniciativas 

mais atuais de contemplar a docência orientada ou estágio da docência como 

preparação inicial para o nível superior. Contudo, tais iniciativas não 

garantem a intenção de preparar efetivamente os docentes a uma das 

destinações básicas das instituições superiores que é a formação de futuros 

profissionais (SANTOS, POWACZUK, 2012, p. 4).  

 

   Dessa forma, entendemos que as contradições existentes nos processos de 

aprendizagem destes professores interferem diretamente na sua prática docente. Pois, 

conforme Zabalza, “os professores ensinam tanto pelo que sabem como pelo que são.” 

Ou seja, o que a pessoa é, sente ou vive, as suas expectativas relacionadas ao seu 

trabalho, muitas vezes, “são fatores desconsiderados como variáveis que possam afetar 

a qualidade do ensino” (ZABALZA, 2004, p. 131). Quando tratamos dos docentes 

universitários destacamos que as condições de trabalho em que estão inseridos,  são 

diferentes nas diversas instituições. De acordo com Pimenta e Anastasiou (2014) 

referente ao docente da educação superior, “uma vez atuante, quais as condições 

oferecidas para a melhoria de seu desempenho como docente?” Ainda, constatam que 

“nem sequer existe uma organização institucional ou espaço para elucidar dúvidas ou 

repensar com alguma supervisão as ações efetivadas em sala de aula” (PIMENTA, 

ANASTASIOU, 2014, p. 119). Reconhecemos que este profissional está sujeito a 

assumir uma profissão que é extremamente complexa e com poucas condições 

necessárias para que efetive a sua prática pedagógica. Ainda, as autoras referindo-se a 

docência universitária, pontuam que:  
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O avançar no processo da docência e do desenvolvimento profissional, 

mediante a preparação pedagógica não se dará em separados de processos de 

desenvolvimento pessoal e institucional: este é o desafio a ser hoje, 

considerado na construção da docência no ensino superior (PIMENTA, 

ANASTASIOU, 2014, p. 259).  

 

Neste sentido nos perguntamos, se a formação destes profissionais diverge de 

sua atuação, quais as consequências a que estes docentes estão submetidos? Destacamos 

que, em função da conjuntura política, social, econômica e cultural em que se insere o 

trabalho docente, a quase total ausência de formação pautada em um corpo de 

conhecimentos sobre a docência pode ter consequências devastadoras, tanto na sua 

prática como na construção da sua identidade docente.  

As contradições vivenciadas pelos docentes circunscrevem-se no âmbito de sua 

compreensão a respeito do são, pensam e fazem na profissão docente. De acordo com 

Pimenta e Anastasiou: 

 

Os professores quando chegam à docência na universidade, trazem consigo 

inúmeras e variadas experiências do que é ser professor. Experiências que 

adquiriram como alunos de diferentes professores ao longo de sua vida 

escolar. Experiência que lhes possibilita dizer quais eram bons professores, 

quais eram bons em conteúdo, mas não em didática, isto é, não sabiam 

ensinar. (...) quais professores foram significativos em suas vidas, isto é, que 

contribuíram para sua formação pessoal e profissional. (...) Têm experiência 

socialmente acumulada sobre as agruras da profissão, sua não valorização 

social e financeira, o desgaste emocional que acarreta, as dificuldades de 

estar diante de turmas de crianças e jovens turbulentos, em instituições 

precárias; sabem, pelos meios de comunicação, um pouco que representações 

e estereótipos a sociedade tem dos professores (PIMENTA, ANASTASIOU, 

2014, p. 79) 

 

Neste sentido, destacamos Imbernón, que declara que “O contexto em que 

trabalha o magistério tornou-se complexo e diversificado”, sendo que a profissão já não 

é a transmissão de conhecimento, pois exerce outras funções como: “motivação, luta 

contra exclusão social, participação, animação de grupos, relações com estruturas 

sociais, com a comunidade” requerendo uma formação não apenas inicial, mas 

permanente (IMBERNÓN, 2011, p. 14). No tocante a motivação destas profissionais e 

na construção de sua identidade, constata-se que os professores, muitas vezes, não se 

enxergam como docentes, se apresentando como matemáticos que ministram aulas, 

engenheiros que atuam na docência, mas raramente como professores. Para Zabalza: 
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Dito em termos simples, muitos professores universitários auto definem-se 

mais sob o âmbito cientifico (como matemáticos, biólogos, engenheiros ou 

médicos) do que como docentes universitários (como “professor” de...). Sua 

identidade (o que sentem sobre o que são, sobre o que sabem; os livros que 

leem ou escrevem; os colegas com quem se relacionam; os congressos que 

frequentem; as conversas profissionais que mantem, etc.) costuma estar mais 

centrada em suas especialidades cientificas do que em suas atividades 

docentes (ZABALZA, 2004, p. 107). 

 

 A partir deste destaque nos perguntamos como este profissional tem condições 

de se afirmar como docente, em todos os seus aspectos formais, constitutivos e efetivos 

se o mesmo se vê envolto em contradições existentes na própria estrutura de seu curso e 

nos objetivos de sua matriz curricular. Estes aspectos são evidentes em diversos cursos, 

em específicos naqueles que não se encaixam nos objetivos da licenciatura. 

 Percebe-se que o profissional traz no cerne de sua formação o especialista, 

voltado para a área na qual foi graduado e pós-graduado e, portanto, apresenta muita 

dificuldade em se compreender enquanto docente.  Está aí outra contradição 

evidenciada, pois, embora na prática fique claro que   a constituição da identidade 

docente se dá a longo prazo, considerando a formação inicial, a contínua e toda a 

trajetória do profissional na docência, a legislação garante o direito ao exercício do 

magistério superior, mesmo sem a formação específica. Parte-se do princípio de que 

quem sabe, sabe ensinar, entretanto, conforme destaca Melo (2018), quem sabe precisa 

aprender a ensinar.  

 

Desenvolvimento profissional docente 

 O termo DPD – Desenvolvimento Profissional Docente, nos remete a ideia de 

composição, de estruturação do sujeito, que vai se constituindo como docente no 

decorrer de sua carreira. Vale salientar que  o  desenvolvimento da identidade ocorre no 

campo da  subjetividade e caracteriza-se como sendo um processo que vai evoluindo, 

um processo de interpretação e interação de si mesmo. 

 

[...] desenvolvimento profissional do professor como “a capacidade do 

professor em manter a curiosidade acerca da sua turma; identificar interesses 

significativos nos processos de ensino e aprendizagem; valorizar e procurar o 

diálogo com colegas experientes como apoio na análise de situações” 

(RUDDUCK, 1991, p. 129, apud CARLOS MARCELO, 2009 p. 9). 
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Assim quando nos referimos ao DPD implica considerar, segundo Marcelo 

Garcia (2009), primeiro a adaptação à mudança com o fim de modificar as atividades de 

ensino-aprendizagem; segundo, alterar as atitudes dos professores e, por último, 

melhorar os resultados escolares dos alunos.  

E todos estes condicionantes só são possíveis se pensarmos em uma formação 

permanente, que possibilite ao docente ampliar seu ponto de vista, para modificar suas 

atitudes, se abrindo a mudanças no sentido de ressignificar sua prática pedagógica.  

Nesse sentido, não apenas modificar suas atitudes, mas mobilizar esforços para 

propiciar a passagem do conhecimento científico para o acadêmico, por meio da 

transposição didática: 

[...] é preciso considerar que a prática educativa do professor implica em 

possibilitar a passagem do conhecimento científico para o conhecimento 

acadêmico e deste para o profissional, ou seja, o exercício da transposição 

didática no ato educativo. A transposição didática assim configurada exige 

por parte do professor um domínio que envolve os conhecimentos de sua 

área, os conhecimentos pedagógicos a eles inerentes e os conhecimentos do 

campo profissional (BOLZAN e ISAIA, 2006, p. 494). 

 

 Bolzan e Isaia (2006) indicam a questão da transposição didática que implica 

não apenas o saber, mas o saber e saber ensinar, dialogar com os alunos sobre os saberes 

formais, de maneira clara, produzindo conhecimento de fato. É comum ouvir um ou 

outro aluno dizer que determinado professor sabe muito, porém, não sabe como ensinar 

este conhecimento e, principalmente, não consegue criar condições concretas para que a 

aprendizagem ocorra. A que se considerar também que os cursos de graduação, com 

exceção das licenciaturas, não tem em suas matrizes curriculares nenhuma disciplina 

pedagógica, por exemplo a didática, que pode contribuir para possibilitar ao futuro 

profissional um conhecimento mais aprofundado  sobre o processo de ensino-

aprendizagem. 

 Nesse sentido Franco (2016) coloca: 

 

O que sugiro é a superação da consciência ingênua da prática, para uma 

compreensão de uma prática docente crítica, política e comprometida. Sugiro 

um olhar para a prática em toda sua tridimensionalidade, ou seja: o eixo da 

prática que alimenta a teoria; o eixo da teoria que concretiza a prática; e o 

eixo do sujeito, que atribui sentido (relação com o saber) aos dois eixos 

anteriores. Essa tridimensionalidade pode permitir compreender a didática 
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em sua perspectiva pedagógica e crítica (multidimensional) (FRANCO, 2016, 

p. 70). 
 
 

Desta forma, quando Franco (2016) destaca a necessidade de superação da 

“consciência ingênua da prática” ele aponta para posturas mais críticas, políticas, que 

procurem compreender os contextos, os porquês, as entrelinhas, possibilitando um 

posicionamento realmente crítico, no sentido de possibilitar maior comprometimento do 

profissional docente, compreendendo a  unidade teoria e prática e a relação estabelecida 

pelo docente com este saber. Assim entendemos que: 

 

[...] o desenvolvimento profissional docente não está implicado, unicamente, 

ao desenvolvimento pedagógico, ao conhecimento e compreensão de si 

mesmo. Este, não pode ser pensado alheio às condições que envolvem o 

contexto de trabalho. Ou seja, dissociado da situação organizacional da 

instituição como um todo. É preciso entendê-lo numa perspectiva mais 

abrangente, envolvendo tanto as condições sociais, econômicas históricas em 

que os docentes estão inseridos no contexto educacional, como também, as 

condições para que a formação continuada se configure no contexto das IES 

(SANTOS; POWACZUK, 2012).  

 

 As referidas autoras evidenciam a importância de compreender o 

desenvolvimento profissional docente em uma perspectiva mais ampla e aprofundada, 

considerando que o trabalho docente ocorre em uma instituição complexa, que é a 

universidade. Portanto, o desenvolvimento profissional docente deve se constituir como 

compromisso institucional, por meio de políticas que assegurem condições concretas 

para que os professores possam, permanentemente, aprender a profissão docente, terem 

espaço para trocas de experiências, por meio de práticas dialógicas. 

 

Considerações Finais 

 O objetivo principal do texto foi evidenciar contradições referentes ao 

aprendizado da docência na educação superior, em relação às demandas e desafios da 

prática pedagógica nesse nível de educação. No que se refere à formação, destacamos a 

omissão das políticas de formação docente para esse nível, diferentemente, das 

exigências quanto a formação de professores para a educação básica, alocada em cursos 

de licenciatura, com exigência de componentes curriculares pedagógicos e, sobretudo, 

de carga horária para prática e estágio supervisionado obrigatório. 
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 Além disso, identificamos como contradição desse processo de aprendizagem da 

docência que, os professores, ao serem privados de construírem um arcabouço teórico-

prático sobre a docência, acabam aprendendo a profissão no decorrer das experiências 

acadêmicas e profissionais, com professores que também não tiveram a sistematização 

de conhecimentos sobre a profissão docente. 

 Diante do exposto, nos inspiramos em Melo (2018) quando apresenta as 

seguintes proposições 

:  

 Fortalecer a dimensão formativa da pedagogia universitária por meio 

de políticas institucionais de valorização do trabalho docente e de formação 

permanente. Portanto, devem ser asseguradas as condições concretas para sua 

viabilidade, dentre as quais destaco ampliar os incentivos quanto à 

progressão na carreira docente, previsão orçamentária e infraestrutura; 

 Propiciar oportunidades formativas para os docentes, que sejam pauta- 

das em suas necessidades de formação e pelos desafios e contradições da 

prática pedagógica, no sentido de contribuir para a construção de um ideário 

pedagógico crítico-reflexivo e, portanto, revelador da autonomia docente. Ou 

seja, processos formativos contínuos que tenham como princípios a 

perspectiva crítico-colaborativa e, portanto, dialógica. Essa perspectiva de 

formação tem como característica a ruptura com modelos prescritivos, 

reduzidos à instrução e transmissão de conteúdos, técnicas e competências 

profissionais; 

• Evidenciar a urgência de trazer a dimensão pedagógica para “dentro” dos 

cursos, das pautas das reuniões, na perspectiva de defesa da construção do 

conhecimento como fenômeno social; que considere a unidade teoria-prática, 

conteúdo-forma; a problematização da realidade, as abordagens inter e 

transdisciplinares do conhecimento, como aspectos a serem recorrente- mente 

indagados coletivamente, na busca de possibilidades que promovam a 

constante melhoria das formações: de professores e estudantes; 

• Estimular a criação de espaços coletivos para discutir as questões relacionadas 

aos dilemas da educação superior, que envolvam os docentes, os estudantes 

de graduação e pós-graduação. A constituição de coletivos que pensam os 

problemas da universidade poderá contribuir para ampliar a consciência dos 

professores quanto à própria prática pedagógica e seus efeitos na formação 

que desenvolvem. Portanto, poderá reverberar em transformações na 

totalidade das dimensões constituintes da educação na universidade, seja na 

gestão dos processos formativos, nas relações que se estabelecem, nos 

currículos, nas concepções que orientam as práticas formativas; [...] (MELO, 

2018, P. 188-189). 
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Nessa perspectiva, nos posicionamos a favor de uma formação docente que 

priorize as especificidades da dimensão pedagógica, por meio do fortalecimento de 

políticas institucionais que valorizem o ensino, a pesquisa e a extensão. 
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo propiciar reflexões e (re)construção de conceitos e 

análise das práxis em torno da compreensão do impacto das imagens do fazer docente 

sobre a constituição da identidade profissional de professores. Os questionamentos que 

orientaram esta investigação foram: Quais são as faces que constituem a identidade do 

docente? Como nos constituímos professor, professora? Qual é o impacto da 

significação social da profissão docente na prática profissional dos professores? Como 

se dá e qual a importância do processo de formação permanente dos docentes? Trata-se 

de uma pesquisa bibliográfica baseado nos seguintes teóricos: Bauman (2005), Campos 

(2010; 2017), Dubbar (1997), Dubet (1994, 1997), Freire (2005), Hall (2006), Lima 

(2002), Nóvoa (1992), Pimenta (2008) e Teixeira (2006). Conclui-se que as imagens e a 

identidade profissional dos docentes constroem-se com base na significação social da 

profissão, de suas tradições e no fluxo histórico de suas contradições. 
 

Palavras-chave: imagens; identidade profissional; docência universitária. 
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Introdução 

O processo educativo tem um caráter transformador e permanente. Somos fruto 

de uma sociedade caracterizada pela partilha de culturas, socialização de saberes, de 

crenças e valores. As identidades dos seres humanos são constituídas nos limites da 

existência social e no reconhecimento da nossa presença e desta relação com outros 

indivíduos. Essa construção do “eu” social acontece ao longo de nossas vidas e 

abrangem as dimensões pessoais e profissionais. Não é possível separar estas 

dimensões, estas relações estão amalgamadas. Esse imbricamento (pessoal e 

profissional) que o professor leva consigo, nos diferentes espaços em que vive e 

convive é, de certa forma, a representação de seu universo, reconstruído ad continuum 

(CAMPOS, 2017). Sendo assim o ser e conceber-se professor ou professora está 

diretamente relacionado ao que se pensa e ao que se realiza socialmente. 

Esse trabalho pretende analisar os seguintes questionamentos: Quais são as faces 

que constituem a identidade docente? Como nos constituímos professor, professora? 

Qual é o impacto da significação social da profissão docente na prática profissional dos 

professores? Como se dá o processo de formação permanente dos docentes? 

A partir deste estudo e de um seminário apresentado com a temática no nosso 

grupo de pesquisa, GEPDEBS (Grupo de Estudos e Pesquisas em Docência na 

Educação Básica e Superior - FACED/PPGED/UFU), objetivamos propiciar reflexões, 

entendimentos, reconstrução de conceitos e análise das práxis em torno da compreensão 

do impacto das imagens do fazer docente sobre a constituição da identidade profissional 

dos professores. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica cuja metodologia utilizada para o seu 

desenvolvimento é de uma abordagem qualitativa. Consideramos a pesquisa 

bibliográfica na perspectiva de Lakatos e Marconi (1985, p. 66) que afirmam que esse 

tipo de pesquisa abrange toda a bibliografia já tornada pública com relação ao tema de 

estudo desde jornais, revistas, livros, monografias, etc. Até meios de comunicação oral 

como: rádios, gravações e fitas magnéticas e audiovisuais, como por exemplo, a 

televisão e filmes. estratégia de formação. A complexidade da constituição identitária da 

profissão docente, está apenas esboçada nesse artigo, mas espera-se que seja uma 



 

1583 

 

reflexão crítica das potencialidades e dos desafios que se apresentam ao 

desenvolvimento profissional do docente. 

  

As diferentes faces de ser e tornar-se professor, professora 

 O ser humano nasce inacabado e não pronto, é um projeto, um vir a ser. Sendo 

assim, o ser humano tende à educação e o processo educativo pode ser entendido como 

uma condição para a sua hominização. A concepção do homem na perspectiva do devir, 

demanda uma educação que corresponda a essa expectativa. Partindo da premissa da 

educação como uma prática construtora do humano, Freire (1996, p.57) faz a seguinte 

consideração: 

 

É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como 

processo permanente; O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com 

os outros me põe numa posição em face do mundo que não é de quem nada 

tem a ver com ele.  Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele 

se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não 

ser apenas objeto, mas sujeito também da História. 

 

 Os seres humanos conscientes de seu "inacabamento", são seres da práxis, um 

fazer permeado pela ação e pela reflexão que movem o mundo. O papel da educação 

está em colocar o ser humano como o centro deste processo transformador que visa 

concretizar um projeto educacional que tem como objetivo principal a formação 

permanente e integral de diferentes sujeitos. 

Educar, segundo Freire (1996), consiste em uma ação humanizadora, política, 

ética e antropológica. Para pensar e refletir sobre a educação, é preciso colocar o 

homem como o centro do processo educativo, objetivando uma formação integral e 

plena dos sujeitos, além de promover nos sujeitos a capacidade de interpretação de sua 

própria ação. O educador precisa entender que a essência do seu trabalho são os seres 

humanos e suas concepções de mundo irá nortear as suas ações direta ou indiretamente. 

 Ao assumir o ser humano como um ser de transformação, o fazer educativo docente 

prima pela mudança, organiza e promove situações para que os diferentes sujeitos 

educandos possam expandir sua condição ontológica de "Ser-Mais" (FREIRE, 1996). 

Compreendendo a docência como um princípio humanista, o professor precisa 

entender de gente. A educação e a humanização são indissociáveis. Educar é muito mais 
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do que ter um domínio para discursar, passar informações e saber treinar. Formar exige 

um comprometimento político, ético, de coerência das ações, de formar e (trans)formar 

seres humanos. Promovendo mudanças em uma constante relação entre teoria e prática.  

A docência é marcada por relações sociais que interferem diretamente na 

construção da identidade profissional. Os valores sociais dão sentido e significado para 

a profissão docente. Também é preciso considerar que ao iniciar a carreira, os 

professores não chegam sozinhos na sala de aula, carregam consigo uma série de 

sentimentos, valores, crenças, saberes e ideais que foram construídos ao longo da sua 

trajetória pessoal e social. A dimensão humana não pode ser separada dos professores, 

pois são indissociáveis, sendo assim, dificilmente estes aspectos não intervirão nas suas 

práticas pedagógicas. 

A identidade profissional docente perpassa diversas questões que vão desde a 

sua socialização primária, enquanto ainda estudante na educação básica, seguindo para a 

formação inicial em cursos de licenciatura, até tornar-se professora, professor de fato, 

ficando em formação permanente. De acordo com Pimenta (2008, p. 79): 

 

Os professores quando chegam à docência na universidade, trazem consigo 

inúmeras e variadas experiências do que é ser professor. Experiências que 

adquiriram como alunos de diferentes professores ao longo de sua vida 

escolar. Experiências que lhes possibilita dizer quais eram os bons em 

conteúdo, mas não em didática, isto é, não sabiam ensinar. Formaram 

modelos "positivos" e "negativos", nos quais se espelham para reproduzir ou 

negar. Quais professores foram significativos em sua vida, isto é que 

contribuíram para a sua formação pessoal e profissional. Também sabem 

sobre o ser professor por intermédio das experiências de outros, colegas, 

pessoas da família. 
 

Afirma Freire (1995) que: “Ninguém começa a ser educador numa certa terça-

feira às quatro horas da tarde, ninguém nasce educador ou marcado para ser educador.”, 

a docência, assim como a vida, é um processo evolutivo uma construção permanente, 

que pode ser influenciada pelo contexto no qual o indivíduo está inserido, assim como 

por vários aspectos que envolvem a sociedade. É um processo de mudança permanente 

que está aliada na composição dos diferentes saberes fundamentais para o exercício do 

ofício docente. 

Também no que diz respeito a regime contratual no seu sentido estrito, requer 

assumir um papel e desempenhar uma função sempre conciliando questões pessoais e os 
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objetivos definidos pela equipe de trabalho. Esse processo remete à construção da 

identidade profissional, alicerçada na "identidade do trabalhador tanto na organização 

do trabalho quanto na organização social, na medida em que estas funcionam de acordo 

com uma imposição das normas e regras que definem os papéis e posições dos atores" 

(TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 238).    

A profissionalização e as várias faces que constituem a identidade docente, 

considera Campos (2017), é marcada pelos valores da sociedade na qual o indivíduo é 

inserido. Sendo assim, existe uma hierarquia quanto a valorização da profissão, a 

significação social da profissão, de suas tradições e no fluxo histórico de suas 

contradições. Não se nasce professor ou professora. Constituir-se como tal implica em 

descobrir as relações e os modos como cada um ingressa na docência, pois a formação 

desse profissional está intimamente relacionada às suas vivências e interações 

estabelecidas com o meio e as pessoas que compartilham e interferem, de forma direta 

ou indireta, nesse processo. A autora destaca ainda que:  

 

A profissão de professor, entre outras, é talvez aquela em que a natureza da 

identidade profissional mais sobressai pela complexidade, mutabilidade e 

plurivalência. Equacionada em convergência e interação com a formação, a 

identidade profissional emerge como movimento cuja centralidade se espelha 

em aparente antinomia de permanência e mudança (CAMPOS, 2017, p. 40).  

 

Essa constituição implica não somente o acúmulo de saberes e conhecimento 

sobre docência, mas também o compartilhamento da cultura do trabalho docente e as 

exigências desse trabalho. Para Dubar (2012) a socialização profissional promove a 

iniciação e a conversão identitária: 

 

Essa cultura de trabalho se traduz no ingresso em um segmento (hospitalar, 

liberal, de pesquisa, etc) organizado em torno de atos específicos, 

codificados, controlados pelos colegas. Embora se possa e se deva falar de 

saberes profissionais, trata-se de mistos de teorias aplicadas e de práticas 

reflexivas, indissociáveis de situações de trabalho e de ações experimentadas 

ao longo de um percurso de formação qualificante (DUBAR, 2012, p. 357). 

 

Dubar (2005, p. 136) apresenta a identidade como resultante de um processo ao 

mesmo tempo "estável, provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico 
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e estrutural, dos diversos processos de socialização que, conjuntamente, constroem os 

indivíduos e definem suas instituições".   

Dubet (1994) entende que a constituição do ser social deve considerar a 

sociedade e a sua influência na estruturação das lógicas de ação e o trabalho do 

indivíduo para optar entre elas e, dessa forma, dar sentido à sua vida e trajetória. Por 

isso não é possível reduzir as condutas sociais dos indivíduos à interiorização dos 

códigos sociais e ao encadeamento e escolhas estratégicas que fazem de sua ação uma 

série de decisões racionais. Experiência social é algo construído nas interações sociais. 

Esta construção determina como os indivíduos tomam distâncias em relação a si 

mesmos. Esta distância que transforma o indivíduo em sujeito. A distância é construída 

na heterogeneidade das lógicas e da racionalidade da ação. Reside, de acordo com 

Dubet (1994), neste raciocínio, a importância do pensamento sociológico.  

Os estudos do sociólogo ainda apontam que o indivíduo não está, por definição, 

totalmente adequado ao mundo assim que “entra neste”. Para explicar o estudioso 

pondera que antes:  

 

[...] o papel social daquele que ensina constituía a identidade dos que 

ensinam [...] O professor era “verdadeiramente” um professor, cuja a 

subjetividade era formada ao mesmo tempo pelas representações da vocação 

e pelas expectativas sociais bem estabelecidas dos colegas, da administração, 

dos alunos e dos pais. (DUBET, 1994, p. 96-97). 

 

Os trabalhos realizados pelo estudioso, entretanto, revelam que: 

 

[...] a imagem que os que ensinam hoje apresentam deles mesmos nas 

entrevistas individuais ou coletivas é muito diferente. Eles falam, não do seu 

papel, mas da sua experiência, porque consagram o essencial do que dizem 

para afirmarem que não são personagens e que se constituem como 

indivíduos muito mais pela distância em relação ao seu papel que pela sua 

adesão total (DUBET, 1994, p. 97) 

 

Por outro lado o termo “profissão” apresenta uma carga social que possui 

subentendido o conhecimento de pertencer a um determinado setor da sociedade, que 

em razão disso nos privilegia. Nesse sentido a natureza da profissão docente é distinta 

das demais profissões. Relativamente a esta especificidade, a atuação do professor é 

definida pelas condições sociais, culturais, históricas e axiológicas. 
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A experiência social engendrada a partir da profissão reside entre o estatuto e a 

profissão, segundo este estudioso. O estatuto fixa condutas, relações entre os outros, 

modos de argumentação e legitimação, enquanto a profissão é vivida como um ensaio 

da personalidade, uma experiência em que a profissão só é possível no esquecimento do 

estatuto e de sua negação. Nas palavras de Dubet, (1994, p.97): 

 

[...] quando o estatuto daquele que ensina pode gerar mal-estar e 

desvalorização (“os que ensinam são mal reconhecidos”), a profissão pode, 

por seu lado, afigurar-se como uma experiência gratificante ou penosa, mas 

não pode ser transcrita na linguagem do estatuto, incapaz de justificar a 

profissão. Pelo contrário, a profissão pode ser descrita como uma destruição 

de personalidade e o estatuto pode ser reivindicado de modo defensivo e 

protector. 

 

Para Dubet (1996, p.95), vivemos tempos de um “politeísmo de valores”, e 

somente o próprio indivíduo pode selecionar aqueles que podem orientar suas escolhas, 

e afirma “[...] deste ponto de vista, a experiência social [é] uma maneira de construir o 

mundo. É uma atividade que estrutura o carácter fluido de ‘vida'”.  

 

Identidade e Formação Profissional 

A relação do ser e do se constituir professor, professora é, justamente, a ideia 

que se defende como tema e que se aproxima a defesa do ator como indivíduo 

socialmente constituído também nas relações de construção da identidade do 

profissional. Autores que discutem a formação do eu enquanto professor também 

pensam a identidade do indivíduo, mesmo que no contexto da práxis. Defendendo a 

ideia de que o fazer não define o professor, a professora, mas sim, eles definem-se por 

meio das ações engendradas na sua experiência social buscou-se, a partir das leituras e 

análises realizadas, demonstrar que ao discutir a identidade docente, precisamos 

considerar aspectos referentes à sociologia da ação e do ator. A esse respeito, Campos 

(2017, p. 50) pondera: 

 
Sem dúvida o aprendizado da docência ao logo da vida é importante e 

significativo à constituição da identidade profissional do professor. 

Consideramos que a experiência docente em sala de aula é inexorável à 

profissionalização do professor no ensino superior, mas não é suficiente e não 

é a única referência da docência.  
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Conforme Nóvoa (1992) a identidade docente, “não é um dado, não é uma 

propriedade, não é um produto, mas é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de 

construção de maneiras de ser e estar na profissão”. 

Pimenta (2002), compreende que ser professor constitui-se historicamente, 

despojando-se de uma identidade fixa, já que esta não é um dado permanente, externo, a 

ser adquirido, mas, sim, uma debate produzido no e pelo indivíduo numa complexa 

trama de relações de força, pois, na condição de professores estamos constantemente, 

nos atualizando, nos ressignificando e, nos compondo no centro de múltiplas relações 

localizadas no interior da história do tecido social. 

Indagamos se a formação, os saberes, a identidade e a profissionalização 

docente, uma vez que se entende que uma se institui e se constitui na outra, ou seja, a 

profissão docente exige um saber próprio, e esse saber se estabelece na medida em que 

o professor vivencia e apreende os saberes necessários à docência, na maneira como ele 

constrói a sua experiência e se constitui em sujeito. Para Tardif (2002), os saberes 

profissionais dos professores são temporais em razão da história de vida escolar; da 

estruturação da prática profissional nos primeiros anos de vida e por se desenvolver ao 

longo da carreira do professor. O autor ainda afirma que esses saberes são plurais e 

heterogêneos, também em três sentidos. Os saberes do professor provêm de diversas 

fontes, a saber: de sua cultura escolar, de sua história de vida, dos conhecimentos 

adquiridos na universidade, além dos conhecimentos veiculados nos programas, guias e 

programas escolares e da sua própria experiência de trabalho e das experiências de 

certos professores. 

  

Os desafios da profissão docente no Ensino superior 

A questão da formação profissional docente também tem sido foco de pesquisas 

no âmbito da formação docente para o ensino superior. Tais pesquisas têm destacado a 

complexidade dessa formação e segundo Campos e Melo (2017, p. 4433) destacam “as 

fragilidades teóricas e práticas da  formação  dos  professores  da  educação  superior,  

principalmente,  para  dar  conta  das transformações sociais, cada dia mais velozes e 

impactantes”. Essas pesquisas também apontam para a necessidade da avaliação dos 
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pressupostos que têm dado suporte à prática docente desse professor buscando 

compreender quais são as suas necessidades formativas. 

Dentre esses desafios apontamos a falta de exigência da LDB 9394/96 de uma 

formação específica para a docência no ensino superior, podendo atuar profissionais 

cuja preparação realizou-se em nível de pós-graduação, em cursos de mestrado e 

doutorado, prioritariamente. Não há, portanto, na referida lei, a exigência de uma 

formação didático-pedagógica já que os cursos de pós-graduação, especialmente 

mestrado e doutorado, focalizam a formação do pesquisador com amplo domínio em um 

campo do conhecimento. 

Constituir-se professor, professora deve ser entendido para além da aquisição da 

diplomação específica para cada nível de ensino, exige uma constante revisão da prática 

docente, com a finalidade de dar um sentido e significado ao ser docente, considerando 

sua  história  de  vida,  seus  saberes,  suas  descobertas,  seus  medos,  pois  é destas 

experiências que se manifesta a identidade do professor. Pimenta (2005, p. 18) aponta 

que o ser professor, 

 

Constrói-se, também, pelo significado que cada professor, enquanto ator e 

autor confere à atividade docente em seu cotidiano, em seu modo de situar-se 

 no mundo, em sua história de vida, em suas representações, em seus saberes, 

em suas angústias e anseios, no sentido que tem em sua vida o ser professor.  

 

Pimenta (2008, p. 8) entende também que a identidade do professor se baseia na 

tríade dos saberes: saberes da experiência, saberes nas áreas do conhecimento, saberes 

pedagógicos:  

            
[...] é na mobilização dessa tríade articulada de saberes que os professores 

encontram o referencial para desenvolverem a capacidade de investigar a 

própria atividade e, a partir dela, constituir e transformar os seus saberes-

fazeres docentes num processo contínuo de construção de suas identidades 

como professores. 

         

Sobre este aspecto concordamos com Tardif (2002) quando afirma que o saber 

estabelece relação com a identidade do profissional, com sua experiência de vida, com 

sua história e a forma como utiliza as interações construídas na sala de aula com seus 

alunos e com seus pares. Cada professor insere sua individualidade na construção do 
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projeto pedagógico, o que traz a diversidade de olhares contribuindo para a ampliação 

das possibilidades e construção de outros novos saberes. 

Neste contexto, “deriva a necessidade de formar professores que venham a 

refletir sobre a sua própria prática, na expectativa de que a reflexão será um instrumento 

de desenvolvimento do pensamento e da ação” (GARCIA, 1992, p. 60). No caso do 

professor do ensino superior requer um esforço pessoal e institucional de formação 

continuada que busque contribuir para formação didático-pedagógica "esquecida"  nos 

currículos da  pós-graduação. 

Pimenta (2008, p. 30) ressalta “a importância de preparar professores que 

assumam atitude reflexiva em relação ao seu ensino e às condições sociais que o 

influenciam”. A autora continua afirmando que é necessário adotar uma perspectiva de 

formação do professor reflexivo que supere uma atitude meramente técnica em relação à 

prática de sala de aula. A autora acresce, ainda, que “a formação de professores 

reflexivos compreende um projeto humano emancipatório” (Id. p. 31). 

O conhecimento do contexto do ensino superior, do local em que o professor 

desempenha sua função, das condições de trabalho, do perfil dos estudantes desse nível 

de ensino também constitui desafio a essa formação. Nesse sentido consideramos que os 

professores se reconhecem na medida que puderem influenciar o grupo e vivenciar 

práticas reflexivas. A reflexão no processo educativo permite buscar novas formas 

didáticas e metodológicas no processo ensino-aprendizagem, possibilitando gerar 

alternativas para o aprimoramento da atuação profissional docente. O aperfeiçoamento, 

o progresso e a mudança só são possíveis a partir de reflexão crítica  dos docentes sobre 

o âmbito escolar, sobre si mesmo e suas ações. 

Dessa forma, a perspectiva do professor reflexivo compreende, ao mesmo 

tempo, aquele que reflete sobre suas práticas e analisa seus efeitos. Refletir na ação e 

sobre a própria ação no cotidiano das práticas pedagógicas supõe ao docente projetar 

sobre ela outro olhar, que lhe permita conhecer, analisar, avaliar e questionar a sua 

própria prática. 

A prática reflexiva propõe que professor seja intelectual crítico não só no 

entendimento dos contextos sociais e institucionais que influenciam a prática educativa, 

como também na compreensão de que a emancipação dos modelos de dominação que 
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comprometem o pensamento e a ação não é processo natural que se produz 

espontaneamente. 

Destacamos, ainda, a tendência de muitos professores a limitarem suas ações e 

reflexões apenas à sala de aula, como um fim em si mesmo e é necessário ir além de tais 

limites que perpassam suas práticas. Para isso, é preciso romper com uma visão técnica 

na qual os desafios se reduzem a como desempenhar as metas que a instituição impõe. 

Realizar essa mudança depende da habilidade de problematizar os padrões sobre a 

prática docente e suas particularidades, tanto sobre o papel dos professores como sobre 

a função que compete à educação escolar. 

Assim, cabe a cada professor a análise do significado político, cultural e 

econômico que ele exerce. Requer-se do profissional perceber como esse sentido 

determina a forma como ocorrem os fatos no ensino e, ainda, elaborar 

metacognitivamente o modo como se tem percebido a própria função e como se tem 

apreendido os modelos ideológicos sobre os quais se escora a estrutura educativa. Mais 

uma vez, ressaltamos a importância da formação continua para se constituir um espaço 

importante de desenvolvimento da identidade docente. 

Entretanto, a ação, somente como fim em si mesma, não desempenha uma 

práxis. A consciência-práxis é aquela que opera norteada por certa teoria e encerra a 

consciência de tal direção. Separar estes aspectos institui a negação da identidade 

humana, ou seja, a negação do processo identitário que decorre da nossa capacidade de 

exercer com autonomia nossa atividade, por meio do “sentimento de que controlamos o 

nosso trabalho” (NÓVOA, 2007, p. 17). 

 

Considerações Finais 

A educação é um ato político, social e historicamente construída pelo ser 

humano. O docente carrega consigo a característica de um sujeito que se (trans)forma 

pelas mudanças sociais, e por esse motivo, necessita de uma reflexão permanente sobre 

a sua prática. Neste artigo, desenvolvemos nossa análise compreendendo que o percurso 

profissional do professor ocorre mesmo antes da sua atuação na sala de aula e que esse 

processo impacta diretamente na constituição de sua identidade profissional.  
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Objetivamos nesse trabalho, analisar as diversas faces que constituem a 

identidade docente e a importância da compreensão sobre a necessidade de uma 

formação permanente que se fundamenta na perspectiva do ser humano como um ser 

inconcluso, que está em constante movimento de formação. Nesta perspectiva, o 

professor em formação se depara com uma busca incessante por saberes e 

conhecimentos essenciais para a prática docente. 

 Imersos em um contexto de mudanças constantes, os docentes necessitam de um 

espaço propício e permanente para socializar seus saberes e práticas de forma crítica e 

reflexiva, que ofereça elementos teóricos, práticos e metodológicos para direcionar a 

sua prática pedagógica e que possam superar a dicotomia entre a teoria e a prática. 

Reiteramos a importância de uma formação permanente para o exercício da 

docência no ensino superior, marcada por uma série de especificidades, desafios e 

elementos que devem ser constantemente (re)pensados. A formação no ensino superior 

deve ser orientada por princípios humanísticos, voltados para a reflexão sobre a prática, 

a coletividade e os aspectos sociais que imperam na e para além da instituição e que 

afetam diretamente o fazer pedagógico na universidade. 
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Resumo 
Este artigo tem como objetivo apresentar o projeto OBSERVATÓRIO DO ENSINO DE 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA EM MINAS GERAIS: políticas públicas, formação 

docente e produção de conhecimentos (2009 -2017). Entre os diversos eixos de atuação 

do projeto, foi escolhido o eixo investigativo II. O foco deste eixo é o ensino de História 

e Geografia como objeto de pesquisa dos Programas de Pós-Graduação das IES - 

Instituições de Ensino Superior de Minas Gerais. Como metodologia foi adotada o 

“estado do conhecimento”, que busca mapear o conhecimento produzido na área do 

ensino de Geografia e História.  Para isso, foram consultados os repositórios 

institucionais dos programas de Pós-Graduação em Geografia e Educação. Para 

selecionar as produções, foram utilizadas as temáticas presentes nos títulos, as palavras-

chave e os resumos. Os resultados apontam para o crescimento das pesquisas no campo 

do ensino de Geografia e História, assim como as tendências das pesquisas 

desenvolvidas. 

 

Palavras-chave: Estado do conhecimento; Ensino de História; Ensino de Geografia. 

 

Introdução 

Este artigo é a apresentação do projeto guarda-chuva desenvolvido pelo Grupo 

de Estudos e Pesquisa em Ensino de Geografia e História (GEPEGH) do Programa de 

Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia (PPGED/UFU), 

Linha: Saberes e Praticas Educativas, intitulado: OBSERVATÓRIO DO ENSINO DE 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA EM MINAS GERAIS: políticas públicas, formação 

docente e produção de conhecimentos (2009 -2017), Projeto aprovado pelo Edital 

mailto:selva@ufu.br
mailto:victorjuz2@hotmail.com
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FAPEMIG Universal 2016. O projeto se define como um projeto de extensão e 

pesquisa. 

Este projeto foi concebido a partir da necessidade de ampliação, continuidade e 

aprofundamento de pesquisas anteriores. Neste sentido, as pesquisas demonstram a 

necessidade de articular os debates nacionais e internacionais nos campos da pesquisa 

em educação, ensino e aprendizagem de \história e Geografia na educação básica. O 

projeto conta com a colaboração dos integrantes do GEPEHG que atuam como docentes 

e estudantes pesquisadores, PIBIC-Junior, PIBIC (Graduação), Mestrado e Doutorado. 

Além de professores egressos, o que permite uma atuação diversificada e olhares de 

diferentes campos de atuação. Essa pluralidade de atuações, experiências e visões 

proporcionam debates ricos em torno das problemáticas que envolvem o ensino e 

aprendizagem de História e Geografia. Pensando nisso, a criação do Observatório do 

Ensino de História e Geografia se justifica pela necessidade de ciar um espaço de 

formação de professores e pesquisadores, da produção de debates, compartilhamento e 

disseminação de saberes.   

O trabalho interdisciplinar é um elemento fundamental no desenvolvimento do 

projeto, pois as múltiplas áreas do conhecimento ligadas à educação e ao ensino 

contribuem significativamente para a produção de debates e saberes. Tendo em vista os 

múltiplos eixos de atuação, a pesquisa foi pensada como um projeto coletivo. Outro 

elemento fundamental no projeto é o dialogo interinstitucional, que proporciona a 

articulação entre cursos de Pós-graduação, cursos de licenciatura e escolas da educação 

básica.  

Para melhor gestão e desenvolvimento das atividades, o projeto foi articulado 

em seis (6) eixos: 

1) Desenvolvimento de pesquisas de médio e longo prazo e produtos analíticos 

(artigos, livros, capítulos de livros coletâneas, trabalhos apresentados e publicados em 

Anais de Eventos, teses, dissertações, monografias, vídeos e outros). Neste eixo se 

localizam tanto as pesquisas desenvolvidas pelos alunos de graduação, mestrado e 

doutorado vinculados ao Grupo- GEPEGH, quanto às pesquisas individuais e coletivas 

que contam com financiamento específico e envolvem diferentes pesquisadores e 

estudantes.  
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2) Levantamento, sistematização e divulgação de dados, informações, textos 

acadêmicos e jornalísticos, vídeos, bem como relatos de experiências de ensino por 

meio de uma página na internet (portal) e de outros meios de divulgação.  

3) Criação de um repositório (acervo) de publicações (textos, documentos), 

materiais e informações no campo do ensino de História e Geografia acessíveis ao 

público.  

4) Monitoramento e avaliação de impacto da implementação de políticas 

públicas relacionadas à formação de professores (inicial e continuada) e ao ensino de 

História e Geografia, como implementação de Leis, Diretrizes Curriculares, Programas 

de Livros e Materiais Didáticos.  

5) Acompanhamento, promoção e intervenção nos debates públicos de questões 

relacionadas à História e à Geografia no âmbito cultural e educacional;  

6) Promoção de atividades de extensão/formação de professores, gestores de 

políticas e instituições educativas, pesquisadores, estudantes.  

Consideramos as investigações em parceria, envolvendo pesquisadores de 

diferentes níveis, fator importante para criar uma relação dialógica entre os 

participantes, favorecer a reflexão, o debate e o crescimento mútuos. Acreditamos que o 

trabalho coletivo permite maior aprofundamento e agilidade dos estudos, bem como o 

fortalecimento da produção científica, na área dos Cursos de Graduação e Programas de 

Pós-Graduação. 

 Os objetivos do Observatório são amplos e diversificados. Neste artigo 

será exposto os trabalhos realizados pelo grupo para a construção de um panorama que 

delineie as configurações do Ensino de Geografia e História e os projetos de formação 

inicial docente desenvolvidos nas Instituições de Ensino Superior (IES) no estado de 

Minas Gerais. Nosso intuito é incrementar, aprofundar a investigação na área, no estado 

de Minas Gerais, inserindo-a nas problemáticas evidenciadas no contexto nacional e 

internacional. 

 Partimos do pressuposto de que os saberes e as práticas de ensino na 

educação escolar, não são independentes dos sujeitos que os constituem dos projetos de 

formação de professores e das políticas públicas instituidoras de currículos, diretrizes 

legais, programas, como por exemplo, de livros e materiais didáticos e paradidáticos, 
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nos diversos contextos sócio-históricos e culturais. As relações entre os três polos 

(formação, políticas e saberes) aqui denominados de eixos investigativos, pressupõem 

tensões, aproximações e distanciamentos nas dimensões teórica e prática. Relembramos 

que a História e a Geografia, como disciplinas escolares essencialmente formativas, 

historicamente foram consideradas estratégicas nos currículos escolares, logo devem ser 

analisadas nos contextos históricos em que são produzidas e ressignificadas. 

 Este artigo focaliza o Eixo Investigativo II, intitulado: O ensino de 

História e Geografia na produção acadêmica (dissertação e teses) das IES - Instituições 

de Ensino Superior no Estado de Minas Gerais (2009-2017).  O eixo investigativo tem 

como principal questionamento, Como se caracteriza a produção de saberes, materiais 

referentes à produção acadêmica, as tendências, as atuais reflexões, o avanço do 

conhecimento científico na área do ensino de História e Geografia, no período 2009-

2017 nos Programas de Mestrado e Doutorado das IES em Minas Gerais? 

 

Perspectiva Metodológica 

O foco deste eixo é o ensino de História e Geografia como objeto de pesquisa 

dos Programas de Pós-Graduação das IES - Instituições de Ensino Superior públicas, 

avaliados e reconhecidos pela CAPES/MEC , localizados no estado de Minas Gerais. O 

objetivo é identificar, mapear e analisar os temas estudados, os referenciais teóricos, as 

metodologias, as concepções – explícitas ou implícitas - de educação, história, 

geografia, e ensino e aprendizagem das disciplinas nas dissertações de mestrado e nas 

teses de doutorado que focalizam o ensino de História e Geografia, no conjunto da 

produção científica das IES. 

A escolha do estado de Minas Gerais, como lócus, campo inicial da investigação 

do “Observatório” justifica-se por entender que o atual contexto educacional 

internacional, de modo particular a produção acadêmica das Universidades, a formação 

docente e as políticas públicas de ensino de História e Geografia, demandam 

investigações específicas que favoreçam a compreensão das mudanças, permanências, 

significados, e impactos decorrentes das reformas ocorridas nos últimos anos. O Projeto 

de Pesquisa “Observatório” pretende produzir um amplo diagnóstico acerca do ensino 

de História e Geografia no Estado de Minas Gerais, sobretudo nas três dimensões 
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focalizadas, contribuindo, assim para a pesquisa acadêmica, a formulação e 

implementação de políticas públicas e para o aprimoramento dos projetos de formação 

docente no Estado.  

O recorte temporal (2009-2017) se justifica pelo fato de o Grupo ter realizado 

estudos sobre a produção acadêmica do Estado até o ano de 2008 e, também estudos 

(dissertações e teses) que abordam a formação de professores em Minas Gerais no final 

do século XX e na primeira década do século XXI. 

A metodologia adotada foi a do “estado do conhecimento”, que possibilita 

mapear a as produções cientificas. Romanowski e Ens (2006) apontam para a diferença 

metodológica entre pesquisas do “estado da arte” e pesquisas do “estado do 

conhecimento”, no qual, a primeira é definida pela abrangência das produções em 

determinada área do conhecimento como o levantamento em teses, dissertações, 

periódicos e congressos. Enquanto a pesquisa do “estado do conhecimento” é um 

recorte de apenas alguns dos setores de publicações em determinada área. Ainda que 

feita de modo descritivo o “estado do conhecimento” permite identificar problemáticas, 

conexões, diferenças e aproximações. Segundo Romanowski e Ens, 

 

Esses estudos são justificados por possibilitarem uma visão geral do que vem 

sendo produzido na área e uma ordenação que permite aos interessados 

perceberem a evolução das pesquisas na área, bem como suas características 

e foco, além de identificar as lacunas ainda existentes. ( ROMANOWSKI e 

ENS, 2006, p.41) 

 

Para a coleta das produções foi consultado o censo dos cursos de Pós-Graduação 

disponível na Plataforma Sucupira. Após a consulta, foi possível identificar quais IES 

mineiras possuem Pós-Graduação em Geografia e em Educação. A partir dessa seleção, 

foi possível acessar os repositórios institucionais para a coleta das produções em ensino 

de Geografia. Os repositórios on-line se mostram fundamentais para a divulgação e 

acesso aos conhecimentos produzidos nas instituições de ensino superior. Ferreira 

aponta para a importância dos catálogos,  

Os catálogos passam a ser produzidos atendendo ao anseio manifestado pelas 

universidades de informar sua produção à comunidade científica e à 

sociedade, socializando e, mais do que isso, expondo-se à avaliação. É um 

sentimento de que trabalhos produzidos ao longo dos anos não devem ficam 
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restritos às prateleiras das bibliotecas das universidades. (FERREIRA, 2002, 

p.260) 
 

Nesse sentido, os catálogos passam a ter um importante papel para as 

universidades, uma vez que, eles passam a ser fundamentais para a avaliação das 

instituições. Logo, os catálogos passam a ser um espaço de disputa, no qual, a 

originalidade do que é produzido, a quantidade de trabalhos produzidos e a eficácia se 

tornam chamarizes para verbas, bolsas e convênios. Por outro lado, torna-se também um 

espaço para pesquisadores se conectarem com as produções existentes.  

Foram utilizadas três formas para selecionar as produções com temáticas ligadas 

ao ensino de Geografia e História. A primeira, identificar as palavras-chave utilizadas, 

no entanto, conforme os repositórios eram acessados, foi possível notar a falta de 

padronização no uso das palavras chaves, dificultando muito localizar e identificar os 

trabalhos produzidos na área. Para contornar essa dificuldade, optamos por conferir 

todas as produções disponíveis entre os períodos definidos. Utilizando dessa forma, 

mais dois métodos para identificar as produções, a temática apresentada pelos títulos e 

pelos resumos. 

 A diversidade na forma como as produções são apresentadas é discutida por 

Ferreira, “Os autores criam diferentes títulos para diferentes gostos. Nos catálogos há 

títulos curtos, longos, densos, subjetivos. Há títulos seguidos de ponto final (a maioria), 

mas também os acompanhados por interrogações, e até por reticências”. 

(FERREIRA,2002, p.261). Dessa forma, selecionamos teses e dissertações, cujos 

títulos, resumos e palavras chaves se encaixavam nos parâmetros pré-definidos.  

Nessa perspectiva, esta investigação dialoga com outras pesquisas realizadas 

nesse campo, como André e Romanowisk(1999), André et alli(1999), e especialmente, 

com o projeto coletivo desenvolvida pelo GEPEGH, em parceria com a UFJF, intitulada 

“O ensino de História na produção científica das IES mineiras (1993-2006)”, financiada 

pela FAPEMIG, com o objetivo de levantar e analisar a produção de saberes, materiais 

referentes à produção acadêmica, tentando detectar as tendências, as atuais reflexões, o 

avanço do conhecimento científico área do ensino de História, no período 1993-2006. 
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Este projeto foi concluído em 2008 e os resultados publicados em um E-BooK
16

. A 

ampliação do recorte temporal desta pesquisa resultou em um acompanhamento 

permanente das produções das IES, nos anos posteriores, gerando outros resultados 

concluídos e publicados
17

. 

 

Resultados 

Para organizar a análise das teses e dissertações estabelecemos categorias de 

análise, baseadas nas temáticas. Após o levantamento das teses e dissertações com 

temáticas ligadas ao ensino de Geografia e História das IES mineiras, foi possível 

identificar diversas características que ajudam a compreender quais as características e 

como se dá a produção do conhecimento nessas áreas. 

O local onde o conhecimento é produzido ajuda a compreender suas 

metodologias, fontes e perspectivas. Dessa forma, identificar os locais de produção do 

conhecimento permite entender suas tendências. 

Ainda que as produções tenham sido organizadas por temáticas, torna-se 

necessário refletir sobre as diferentes metodologias, objetivos, embasamento teórico e 

resultados que cada uma alcançou. Isso permite ter uma compreensão dessas pesquisas e 

em que sentido têm caminhado. O crescimento quantitativo de produções na área de 

ensino de Geografia e História demonstra a preocupação e importância de se pensar as 

relações entre a pesquisa científica e o conhecimento escolar.  

A categorização das produções revela um processo árduo e complexo, pois a 

interligação das temáticas dificulta separar em categorias fechadas. Nesse sentido, é 

necessário pensar na produção do conhecimento de forma interdisciplinar, permitindo 

compreender as diversas relações existentes entre as temáticas, entendendo que o ensino 

de Geografia faz parte de um processo para o qual convergem todos esses saberes.  

                                                           
16

 Os resultados desta pesquisa podem ser conhecidos em: GUIMARÃES, S.( Org). O ensino de História 

na produção cientifica das IES Mineiras. Uberlândia: EDUFU, 2010. ISBN 978-85-7078-262-5. A 

pesquisa inicial foi realizada em intercâmbio com o Grupo de Ensino de História da UFJF, liderado pela 

Dra. Sônia Regina Miranda.   

17
 GUIMARÃES, S.; CARVALHO, O. Uma cartografia do ensino de História: dissertações e teses 

produzidas nas IES mineiras. Ensino em Re-Vista, v.19, p.237-252, 2012.   
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A pesquisa do “estado do conhecimento” das produções nas IES mineiras, se 

mostra fundamental para compreender como se dá a produção das pesquisas sobre o 

ensino de Geografia e História. Compreender o ensino de Geografia e História de forma 

interdisciplinar se torna essencial para entender a complexidade dessa área do 

conhecimento.  

O desenvolvimento deste estudo sobre a produção acadêmica, não objetiva 

apenas compreendê-la, mas ler e interpretar avanços, impactos, caminhos que se 

desenham no campo científico. Logo, pretendemos contribuir para a formação e a 

constituição de outros grupos, para a formação teórica e metodológica dos 

pesquisadores. Desejamos que a divulgação desses resultados de pesquisa contribua 

para o aprofundamento do campo do ensino e aprendizagem de História e para a troca 

de experiências entre diversos profissionais. 

 Acreditamos que o Projeto “Observatório do Ensino de História e Geografia em 

Minas Gerais” poderá enriquecer a pesquisa na área, a partir do trabalho de cartografia 

da produção da área, uma investigação coletiva, em parceria, envolvendo vários 

pesquisadores que se dedicarão à leitura e análise das Dissertações e Teses, fator 

importante para criar uma relação dialógica entre os participantes, favorecer a reflexão, 

o debate e o crescimento mútuos. 
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Resumo 
As duas últimas décadas foram marcadas por uma trajetória de expansão do ensino 

superior brasileiro, gerando quase que automaticamente o aumento da quantidade de 

ingressantes. Para além das contribuições acarretadas por este fenômeno, tivemos o 

crescimento do número de não-concluintes, permitindo com que a reflexão sobre a 

retenção neste nível de ensino se tornasse objeto de preocupação de grande parte dos 

gestores das universidades públicas brasileiras. Mas afinal, existe consenso na literatura 

sobre o conceito de retenção? É possível estabelecer interfaces entre a retenção e a 

formação do professor universitário? Diante do exposto, o presente estudo objetiva 

propor um conceito de retenção que considere grande parte das contribuições 

produzidas pela literatura nacional e ao mesmo tempo apontar para as interfaces entre a 

formação do professor universitário e o prolongamento da permanência do estudante 

nas universidades públicas brasileiras. Para tanto, constituiu-se num estudo exploratório 

de natureza qualitativa do tipo “levantamento bibliográfico”. Deste modo, acreditamos 

que o conceito de retenção no ensino superior deve ser entendido como um 

prolongamento da permanência de estudante com vínculo no ensino superior para além 

do prazo médio de integralização curricular estabelecido pelo Projeto Político 

Pedagógico do curso, cujas razões encontram-se na instituição de ensino (problemas 

pedagógicos, insuficiência das políticas de assistência estudantil, violências e 

discriminações, maternidade ou paternidade etc.). Assim, será possível evitar equívocos, 

seja por parte das universidades ou do governo federal, que contabilizam como retidos 

estudantes com rendimento acadêmico acima da média, sem qualquer reprovação, com 

currículos permeados de participação em diferentes projetos e/ou com passagens bem 

sucedidas por outras instituições. Por fim, apontamos para a fragilidade da formação do 

professor universitário e sugerimos a necessidade das instituições de ensino superior 

investirem na formação continuada de seus docentes, com o intuito de reduzirem os 

altos índices de retenção.      

 

Palavras-chave: retenção; educação superior; docência universitária. 
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Introdução 

Apesar de não serem recentes, estudos sobre os fenômenos da retenção e evasão 

no ensino superior tem se tornado cada vez mais frequentes, especialmente levando-se 

em conta o atual contexto desse nível de ensino, caracterizado pelo crescimento do 

ensino superior, seja ele público ou privado, através da criação de novas universidades e 

da ampliação de vagas nas instituições já existentes. 

Essa expansão veio acompanhada também da criação de mecanismos diversos 

que contribuíssem para a permanência nos cursos superior, tendo em vista a ampliação 

do acesso de estudantes oriundos de famílias menos favorecidas financeiramente, pela 

criação das políticas de cotas, e que por terem baixo poder aquisitivo, poderiam 

enfrentar dificuldades financeiras que se constituiriam em desafios à sua permanência 

no ensino superior.  

No caso da expansão de ensino, segundo dados dos Censos de 2006 e 2016, a 

quantidade de instituições de educação pública em nível superior aumentou em 19,35%, 

o que refletiu em um aumento de 60,97% na oferta de cursos de graduação presenciais 

nessas instituições. Junto a isso houve também uma expansão de 50,4% no total de 

alunos ingressantes (BRASIL, 2006, 2016). 

Esses dados apontam para um importante salto dado pelas universidades 

públicas brasileiras, o que significou, como principal conquista, o aumento do número 

de vagas ocupadas pela população em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

Todavia, comparando-se os percentuais supracitados, ao índice de concluintes, 

que aumentou em 34,84%, nota-se um salto importante no número de não-concluintes 

(69,06%), nas condições de estudantes retidos ou evadidos (BRASIL, 2006, 2016). 
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Tabela 1 – Evolução do ensino superior público brasileiro (2006-2016). 

 

Associadas a esses números, as preocupações sobre o emprego adequado de 

recursos públicos e o aproveitamento destes por parte dos beneficiários das políticas de 

públicas educacionais tornaram-se pauta nas discussões sobre o ensino superior. A ideia 

é a de que o estudante que fica retido representa uma despesa a mais para os cofres 

públicos e, portanto, um desperdício de recursos. 

Centrando nossa atenção ao conceito de retenção, ao nos depararmos com os 

dados do Censo, mencionados anteriormente, entendemos que existe a necessidade de 

se tentar compreender melhor o que está por detrás desses números. Será que esses 

valores realmente refletem única e exclusivamente um aspecto negativo do ensino 

superior? 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo é propor um conceito de retenção 

que considere grande parte das contribuições produzidas pela literatura nacional e ao 

mesmo tempo apontar para as interfaces entre a formação do professor universitário e o 

prolongamento da permanência do estudante nas universidades públicas brasileiras. 

No que tange a abordagem metodológica, o presente trabalho se constituiu num 

estudo exploratório de natureza qualitativa do tipo “levantamento bibliográfico”, 

conforme proposto por Gil (2008).  

  

 

 

 

 

Evolução do ensino superior público brasileiro 
(2006-2016) 

 
2006 2016 variação (%) 

No. de Instituições 
Públicas  

248 296 19,35 

Oferta de cursos de 
graduação presenciais 

6.549 10.542 60,97 

No. de ingressantes 335.767 505.002 50,40 

No. de concluintes 183.085 246.875 34,84 

No. de não-concluintes 152.682 258.127 69,06 

Fonte: Brasil, 2006, 2016. 
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Repensando o conceito de retenção 

 

Destacamos que a gênese da reflexão sobre o conceito de retenção se deu no 

interior do grupo de pesquisa do qual fazemos parte (OPP/UFU – Observatório de 

Políticas Públicas), o qual vem discutindo esta temática desde o ano de 2017.  

Ao nos debruçarmos sobre o assunto duas questões ficaram evidentes, sendo 

elas: 

- O conceito possui significados diversos, chegando inclusive à existência de 

extremos;  

- As universidades públicas brasileiras carecem de estudos sistematizados, 

metodologicamente validados e publicizados sobre este conceito.  

No que diz respeito ao primeiro fator, ou seja, sobre a existência dos extremos, 

percebemos que grande parte da literatura estrangeira, define retenção a partir de uma 

perspectiva virtuosa: reter é algo positivo para a instituição e o estudante, uma vez que 

ambos conseguem, em algum momento, atingir seus objetivos. O segundo, adotado no 

Brasil, refere-se a um entendimento inverso, ou seja, são dominantes as pesquisas que 

apontam a retenção com conotação negativa, prejudicial aos estudantes e às instituições.   

De acordo com Silva (2014), no Brasil, o termo retenção tem sido utilizado para 

denotar repetência, reprovação, impedimento de progressão para uma série subsequente. 

Um estudo clássico sobre retenção foi realizado pela Comissão Especial de 

Estudos sobre Evasão nas universidades Públicas Brasileiras, denominado 

“Diplomação, retenção e evasão nos cursos de graduação em instituições de ensino 

superior públicas” (BRASIL, 1997).  

Dentre as inúmeras contribuições trazidas por este documento, concordamos 

com seus autores de que a pesquisa supracitada se colocou como um dos primeiros 

estudos de abrangência nacional que tratou de temática da diplomação, retenção e 

evasão em diferentes cursos e instituições de ensino público de nosso país, permitindo 

que fossem estabelecidos padrões de comparação.  

A comissão citada acima definiu retenção como sendo a situação em que, “(...) 

apesar de esgotado o prazo máximo de integralização fixado pelo Conselho Federal de 
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Educação, [o estudante] ainda não concluiu o curso, mantendo-se, portanto, matriculado 

na universidade (BRASIL, 1997, p. 20)”. 

Para Dias et. al. (2010), Lobo (2014), Paredes (1994) e Silva (2017), a retenção 

se deve a fatores de ordem interna, ligados ao curso e à instituição, e fatores de ordem 

externa, relacionados com os alunos. Como fatores de ordem interna estão:  

- O corpo docente (má atuação docente, práticas metodológicas pouco 

motivadoras e de baixa qualidade, fragilidade da relação professor-aluno) (BRASIL, 

1997; LAUTERT, ROLIM e LODER, 2011);  

- Infraestrutura (disponibilidade de equipamentos de informática, qualidade do 

espaço físico, laboratórios de ensino, bibliotecas, etc.) (BRASIL, 1997); 

- Assistência sócio educacional (monitorias, assistência a alunos de baixa renda, 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, turno de funcionamento do curso e ajustes 

curriculares) (DIAS et. al., 2010). 

Como fatores de ordem externa estão:  

- Vocação, aspectos socioeconômicos e problemas de ordem pessoal 

(PAREDES, 1994, DIAS et. al., 2010); 

- Falta de orientação profissional, imaturidade, curso de segunda opção ou com 

baixa concorrência, deficiência na educação básica, busca pela herança profissional, 

pressão familiar, desmotivação com o curso e/ou interesse por um novo curso, 

problemas financeiros, dificuldade para conciliar estudo e trabalho, dificuldade de 

acesso à universidade, família (filhos / casamento), dificuldades de moradia, etc. (DIAS 

et. al., 2010; POLYDORO, 2000). 

Em síntese, nota-se que as definições apresentadas em geral concentram-se na 

ideia de que a retenção está relacionada à permanência prolongada do estudante no 

ensino superior. Permanência essa que é adotada sob uma perspectiva negativa, tendo 

em vista que, segundo Moraes (2015) gera inconvenientes para os estudantes – 

frustração social - e para as instituições – que precisam investir mais no estudante, sem, 

contudo, ver o número de vagas aumentado. 

Em nosso entendimento, o conceito de retenção precisa ser repensado levando-se 

em consideração que a permanência prolongada não significa necessariamente 

reprovação e prejuízo; isso porque, o estudante pode permanecer por mais tempo no 
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ensino superior com o intuito de melhorar sua qualificação. Vejamos: há casos de 

estudantes que são beneficiados por políticas de incentivo acadêmico e têm a 

oportunidade de participar de programas de mobilidade nacional/internacional ou até 

mesmo de atuar em projetos de ensino, pesquisa ou extensão. Em virtude disso, acabam 

demorando um pouco mais para concluírem seus cursos. Há também estudantes que 

recebem propostas de estágio ou de trabalho muito interessantes e, diante desse cenário, 

optam pelo trancamento do curso, prolongando sua permanência no ensino superior.  

Nessa perspectiva, concordamos com Ristoff (1999) de que o ser humano tem o 

direito de buscar a felicidade, mesmo que isso signifique o prolongamento ou até 

mesmo a desistência pelo estudante do ensino superior. Assim, este tipo de 

prolongamento não deve ser visto como fracasso, mas como sucesso por parte daquele 

que fez a escolha que julgou mais acertada para sua vida. 

Frente ao exposto, parte-se do pressuposto de que o conceito de retenção deve 

ser tratado levando-se em consideração única e exclusivamente às razões 

institucionais. A título de exemplo citamos: problemas pedagógicos, insuficiência das 

políticas de assistência estudantil - não atendimento das demandas de bolsas, violências 

e discriminações, maternidade ou paternidade etc. Por outro lado, tudo aquilo que disser 

respeito a razões puramente individuais receberá outra denominação. 

Ao fazer a distinção entre as razões puramente individuais daquelas relacionadas 

às instituições é possível evitar equívocos, seja por parte das universidades ou do 

governo federal, que contabilizam como retidos estudantes com rendimento acadêmico 

acima da média, sem qualquer reprovação, com currículos permeados de participação 

em diferentes projetos e/ou com passagens bem sucedidas por outras instituições 

(nacionais ou internacionais). Como consequência, tanto a universidade quanto o 

governo federal terão condições de avaliar quantos são (realmente) os retidos no ensino 

superior no Brasil e, com isso, verificar se as políticas públicas estão sendo eficazes 

para estes sujeitos.    

Assim sendo, tal medida facilitará o entendimento mais profundo das 

motivações da permanência prolongada relacionadas a determinados vícios 

institucionais, servindo como elemento mais fidedigno de avaliação das políticas 

educacionais, por parte das universidades, do governo federal e da sociedade em geral.  
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Caso contrário, continuaremos com consideráveis dificuldades em determinar as causas 

fundamentais da retenção e, portanto, as ações recomendadas para sua mitigação. 

Deste modo, um conceito mais adequado, ainda que provisório para nossa 

compreensão sobre retenção no ensino superior é o de entendê-la como um 

prolongamento da permanência de estudante com vínculo no ensino superior para além 

do prazo médio de integralização curricular estabelecido pelo Projeto Político 

Pedagógico do curso, cujas razões encontram-se na instituição de ensino (problemas 

pedagógicos, insuficiência das políticas de assistência estudantil, violências e 

discriminações, maternidade ou paternidade etc.).  

 

Retenção e formação do professor universitário: aproximações 

Conforme visto anteriormente, dentre as razões institucionais relativas à 

retenção encontra-se os problemas pedagógicos. Entendemos que, uma vez admitido o 

peso deste fator, cabe às instituições de ensino superior públicas brasileiras - dentre 

outras ações, a criação de políticas de formação continuada do professor universitário, 

com o intuito de contribuir com a superação de um problema crônico em nosso país, 

que diz respeito a formação do professor universitário.  

Maciel (2009) ao discutir o processo de formação do professor no ensino 

superior constata a inexistência de uma pedagogia específica, o que a leva a perguntar 

por quem forma o professor do ensino superior. A resposta à essa indagação tende, 

como já afirmamos em outros momentos, a pensarmos nos programas de pós-

graduação, porém, a autora percebe que existe uma despreocupação por parte destes 

programas em formas o professor para atuar no ensino superior, e que, segundo ela, o 

que existe, e quando existe, é o oferecimento de uma disciplina de metodologia do 

ensino superior; “(...) que não abrange as experiências do professor de ensino superior, 

os seus saberes e fazeres, decorrentes dos espaços em que se move (MACIEL, 2009, 

p.64).”  

 Para a autora, em um primeiro momento poderíamos dizer que o professor 

universitário se forma de maneira empírica, através de sua trajetória acadêmica, fato que 

segunda ela não garantiria nem a qualidade e nem muito menos a construção de uma 
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pedagogia específica que pudesse trazer a inovação pedagógica e uma educação 

emancipatória.  

 De acordo com Maciel (2009), apesar do aumento considerável das discussões 

sobre a formação do professor universitário atuante, até o momento pouco temos feito 

para efetivamente criar alternativas que ajudem o professor universitário a dar conta de 

solucionar os problemas que permeiam o processo ensino-aprendizagem. Em seu ponto 

de vista, precisamos entender que “(...) ensinar a aprender uma profissão exige 

competências, habilidades e atitudes diferenciadas daquelas que o profissional 

desenvolveu em seu perfil profissiográfico inicial e que lhe credenciou a ensinar essa 

profissão (MACIEL, 2009, p.65).”  

 Em outras palavras, não basta a este professor o domínio do conteúdo específico 

da disciplina que ele ministra, é necessário o professor aprender a ensinar, não de 

maneira tradicional e somente reproduzindo as práticas educativas de seus ex-

professores, mas buscando a inovação e a transformação. Ela quer dialogar com aqueles 

professores que ainda não desistiram de lutar por uma docência de melhor qualidade, 

que ainda persistem em serem professores, mesmo diante de um quadro nacional 

desfavorável ao exercício saudável docência, uma vez que se aumenta a carga-horária 

de trabalho e o salário do professor fica sempre a desejar, o que nos remete ao 

entendimento histórico da existência de uma desvalorização crescente da profissão 

professor.  

 Segundo o ponto de vista de Maciel (2009) as instituições de ensino superior 

brasileiras também precisam participar efetivamente da construção de um professor 

universitário inovador, sua função é dentre outras coisas a de, investir em projetos 

institucionais que visem a formação continuada desse professor, e mais que isso, se 

colocar como mecanismo de resistência do já constituído.  

 De acordo com Maciel (2009), a resposta à pergunta: quem forma o professor 

do ensino superior possui resposta relativa, pois, ao mesmo tempo em que poderíamos 

dizer ninguém, não seria absurdo responder que seria os cursos de graduação. 

Poderíamos falar inclusive em formação na docência, através da disciplina de 

Metodologia do Ensino Superior, ou até mesmo através de cursos que são oferecidos 
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aos professores em serviço. Pelo que entendemos, ela sugere que pensemos na 

investigação-formação como possibilidade de resolução deste problema. 

 Anastasiou (2009) realizou estudo sobre a profissionalização continuada de 

professores universitários e detectou pelo menos dois problemas: o predomínio do 

modelo tradicional de ensinar e aprender e a forma como professores se colocam diante 

do ensino superior, onde segundo ela, uns tem a docência como ocupação e outros como 

profissão. Em nosso ponto de vista, os professores enquadrados no primeiro grupo são 

aqueles que entendem que para ser professor não é necessário possuir formação 

pedagógica. Já o segundo grupo seria composto por aqueles docentes que investem em 

sua formação pedagógica e que tem o entendimento de que ela é uma profissão.  

 Caso façamos uma análise mais minuciosa, perceberemos que o ensino 

tradicional e a ausência de formação pedagógica geralmente caminham juntos, visto 

que, o professor que aceita o desafio de ser professor universitário e não passou por 

qualquer tipo de processo formativo tende a se ilustrar nos modelos de professores que 

teve e caso esse modelo referenciado seja o tradicional, será esse que o agora professor 

irá reproduzir. Assim sendo, resta ao professor se guiar em sua construção como 

docente universitário em suas experiências anteriores como ex-aluno. Estamos falando 

da construção da identidade do professor, e foi exatamente essa influência que Oliveira 

(2009) constatou em seus estudos: 

 

A questão: onde se forma um professor universitário? Tem, ainda, outras 

possibilidades de reflexão, para além da afirmação que é um processo 

continuum e que não se inicia na formação acadêmica. Ela pode ter o seu 

começo nas referências dos professores de nossos primeiros processos de 

escolarização, e que, revisitados por meio do trabalho da memória, acabam 

por reverenciar perfis profissionais e pessoais que marcaram e que ficaram 

como possíveis ‘modelo’ (OLIVEIRA, 2009, p.2009). 

 

 Nesta perspectiva D´Ávila (2009) realizou pesquisa em que procurou analisar a 

influência que nossos ex-professores tiveram sobre a construção de nossa identidade 

profissional. Para obter os dados o autor realizou uma pesquisa que teve como 

instrumento de coleta de dados as narrativas autobiográficas bem como a utilização de 

questionários visando cruzar os dados. O resultado da pesquisa mostrou que “(...) as 
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experiências vividas, sobretudo no ensino fundamental, são mais fortes na memória dos 

estudantes e mesmo na constituição de sua identidade profissional que as experiências 

vividas no ensino superior” (D’ÁVILA, 2009, p.147). 

 Os apontamentos levantados a partir da literatura visitada expressam uma 

insatisfação com a forma como a legislação tem tratado a formação do professor 

universitário. Como vimos, as leis são vagas, a visão é restrita e o resultado disso são os 

piores, ou seja, professores universitários despreparados para lidar com as exigências 

que lhes são colocadas.  

Uma delas refere-se ao grave problema da retenção, isso porque, em nosso 

entendimento, um docente despreparado, dificilmente conseguirá contribuir com a 

superação deste obstáculo, uma vez que, na maioria dos casos, desconhece 

metodologias inovadoras, é incapaz de compreender as relações existentes no processo 

ensino aprendizagem, possui dificuldades em elaborar avaliações que não sejam as 

famosas “provas”, enfim, ignora a literatura sobre a docência universitária em toda a sua 

abrangência e possiblidades.  

 

Considerações finais 

Finalizamos a presente investigação acreditando que, se por um lado a discussão 

sobre retenção vem ocupando lugar de destaque, principalmente entre os dirigentes das 

instituições públicas de ensino superior de nosso país – devido ao fato de que boa parte 

das verbas recebidas pelas universidades estejam relacionadas ao desempenho 

acadêmico dos estudantes, por outro, é visível que as pesquisas no Brasil ainda são 

incipientes, e os conceitos apresentados são frágeis, sendo possível inclusive perceber 

certos equívocos como, por exemplo, contabilizarem como retidos estudantes com 

rendimento acadêmico acima da média, sem qualquer reprovação, com currículos 

permeados de participação em diferentes projetos e/ou com passagens bem sucedidas 

por outras instituições.  

Diante disso, propomos que o conceito de retenção no ensino superior deve ser 

entendido como um prolongamento da permanência de estudante com vínculo no ensino 

superior para além do prazo médio de integralização curricular estabelecido pelo Projeto 

Político Pedagógico do curso, cujas razões encontram-se na instituição de ensino 
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(problemas pedagógicos, insuficiência das políticas de assistência estudantil, violências 

e discriminações, maternidade ou paternidade etc.).  

Como consequência, tanto a universidade quanto o governo federal terão 

condições de avaliar quantos são (realmente) os retidos no ensino superior no Brasil e, 

com isso, verificar se as políticas públicas estão sendo eficazes para estes sujeitos.        

Por fim, deixamos registrado que uma vez detectada pela literatura nacional a 

fragilidade da formação do professor universitário, se torna urgente que as instituições 

de ensino superior invistam em projetos/programas de incentivo à formação continuada 

de seus docentes. Caso isso aconteça teremos professores mais bem preparados para os 

desafios de ser professor universitário no Brasil na atualidade. Lembramos que a 

redução dos altos índices de retenção é apenas um destes.    
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Resumo  
Neste estudo são investigadas as contribuições das cartas pedagógicas como 

possibilidade de ressignificar a docência universitária em contextos formativos. Trata-se 

de uma pesquisa-ação crítico - colaborativa orientada pelo seguinte questionamento: 

Quais as contribuições das cartas pedagógicas para a formação e reflexão das práticas 

pedagógicas docentes? Os dados foram obtidos a partir das cartas pedagógicas 

elaboradas por docentes universitários de diversas áreas do conhecimento, em contexto 

formativo de uma pesquisa colaborativa (IBIAPINA, 2008). As interpretações 

apresentadas foram referenciadas com base na técnica análise de conteúdo (BARDIN, 

1977) a qual nos permitiu analisar as cartas pedagógicas como possibilidade de 

aprofundar a reflexão crítica sobre a prática e ressignificar a docência universitária. As 

cartas pedagógicas analisadas indicaram o diálogo entre os saberes docentes, a 

reinvenção das práticas pedagógicas e a identidade profissional docente em construção. 

A análise indica, ainda, que a escrita crítico-reflexiva das cartas pedagógicas contribui 

para o desenvolvimento profissional docente.  

 

Palavras-chaves: formação docente; cartas pedagógicas; desenvolvimento profissional 

docente. 

 

Introdução 

A docência universitária é uma profissão desafiadora que acontece num espaço 

político carregado de marcas de contradições, de intencionalidades e de concepções 

diversas. Uma das contradições são os processos formativos que são embasados na 
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racionalidade técnica e/ou instrumental, na valorização dos conhecimentos específicos 

em detrimento dos saberes pedagógicos. Cabe ressaltar que,  

 

Na maioria das instituições de ensino superior, incluindo as universidades, 

embora seus professores possuam experiência significativa e mesmo anos de 

estudos em suas áreas específicas, predominam o despreparo e até um 

desconhecimento científico do que seja o processo de ensino e de 

aprendizagem, pelo qual passam a ser responsáveis a partir do instante em 

que ingressam na sala de aula (PIMENTA, ANASTASIOU, 2014, P. 37). 

 

O ensino é o cerne da profissão docente, porém através do tripé: ensino, pesquisa 

e extensão acaba sendo relegado a segundo plano por muitos docentes que não 

compreendem o grau de complexidade e de responsabilidade social dessa instituição. O 

trabalho de ensinar é uma atividade profissional complexa e requer formação, 

construção de conhecimentos teóricos e práticos a respeito do ofício de ensinar, no 

sentido de preparar o professor para a sua atuação profissional, por meio da construção 

e ressignificação de saberes e práticas docentes, proporcionando a constituição da 

identidade docente. Nesse sentido, 

 

Entendemos a universidade como instituição educativa cuja finalidade é o 

permanente exercício da crítica, que se sustenta na pesquisa, no ensino e na 

extensão. Ou seja, na produção do conhecimento por meio da 

problematização dos conhecimentos historicamente produzidos, de seus 

resultados na construção de uma sociedade humana e das novas demandas e 

desafios que ela apresenta (PIMENTA, ANASTASIOU, 2014, P. 162). 

 

Nesse contexto multifacetado e contraditório, mas cheio de possibilidades é que 

desenvolvemos ações formativas com professores das mais diversas áreas do 

conhecimento, objetivando ressignificar suas práticas ao entrar em contato com os 

referencias teórico-metodológicos. Ao ressignificar suas práticas os docentes 

universitários favorecem a construção de uma universidade pública como espaço de 

pensamento crítico e criativo, e que tem como responsabilidade o cumprimento de sua 

função social na construção-transformação de uma sociedade mais igualitária, mais 

humana, mais democrática. 

Como forma de promover essa ressignificação que propusemos a produção da 

escrita das cartas pedagógicas, como forma de aprofundar a compreensão a respeito dos 
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pressupostos teórico-metodológicos desenvolvidos em processos formativos. O 

exercício de escrever cartas pedagógicas contribui para incentivar a prática de reflexão 

sobre o que se faz como professor, como se faz, porque se faz, visto que “a condição 

prévia para se escrever uma carta pedagógica é ter-se uma posição política e pedagógica 

claramente definida, isto é, consciência crítica sobre o fato, ou fatos que se pretendam 

comunicar” (CAMINI, 2012, p.50). 

Trata-se de uma metodologia que contribui para a prática de comunicar 

pedagogia. Uma experiência iniciada há séculos, especialmente em cárceres e exílios, 

continuada por Paulo Freire, e hoje ressignificada por pesquisadores e professores. 

Camini diz que:  

 

Uma carta, que se proponha ser pedagógica, deve conter cunho pedagógico, 

isto é, essencialmente seja portadora do conteúdo, de metodologia popular, 

de uma intencionalidade formativa e informativa, que seja de e para sujeitos 

sociais, imbuídos de uma pedagogia que pretenda libertar o oprimido do 

opressor, sem com isto, passar a assumir o seu lugar ( CAMINI, 2012, p.42). 

 

        Há diversas e inúmeras formas de redigir as cartas pedagógicas, que se 

proponham anunciar ou denunciar algum fato a alguém individual, ou a um coletivo. No 

entanto, o ponto de partida para a produção de uma Carta Pedagógica é a 

intencionalidade, pois se trata de explicitar uma posição político-pedagógica que orienta 

nossas concepções e ações. De acordo com Camini: 

 

É visível que escrever cartas é uma tradição secular (...) escritas com 

diferentes propósitos, como de informar grandes descobertas, declarar amor 

ou saudade, articular guerra ou descrever lugares (...) ela deverá incidir na 

formação humana, pedagógica e política do sujeito que a lê e ajudá-lo a ser 

mais humano (CAMINI, 2012, p. 42). 

 

O presente artigo tem como objeto de estudo o potencial formativo das cartas 

pedagógicas, que por meio da unidade teoria-prática promove a reflexão crítica da e 

sobre a própria prática pedagógica. Nesse sentido, objetivamos: analisar as 

contribuições das cartas pedagógicas para o aprofundamento teórico-metodológico de 

ações formativas; analisar o potencial formativo das cartas pedagógicas para 
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autoformação e reflexão de práticas pedagógicas e verificar as contribuições dessa 

metodologia para o diálogo aos diversos desafios da profissão. 

  O estudo proposto poderá fornecer aspectos relevantes no que se refere a 

elaboração das cartas pedagógicas, focalizando o desenvolvimento da identidade 

docente e os saberes construídos para o aprimoramento da prática pedagógica em 

espaços de formação contínua de docentes. Frente ao exposto questionamos: Quais as 

contribuições das cartas pedagógicas para o aprofundamento teórico-metodológico de 

ações formativas? De que forma as cartas pedagógicas corroboram com a autoformação 

e reflexão das práticas pedagógicas docentes? A metodologia das cartas pedagógicas 

permite estabelecer um diálogo com os diversos desafios da profissão?  

 

Desenvolvimento e metodologia 

A carta pedagógica, instrumento teórico-metodológico, citada por Paulo Freire 

(1997) permite expor sentimentos de forma livre, registrando indagações, desafios, 

dilemas e contradições da docência universitária. Por meio dela, a escrita é comparada a 

“um novelo. Secretamente, enredamos-nos às linhas e cavamos, sem perceber imagens 

de nós mesmos, inalcançáveis por ora (FERREIRA, 2014, p. 19). A carta pedagógica 

“permite que o sujeito, não se torne refém do objeto investigado e dos conceitos 

analíticos utilizados nas interpretações das relações presentes no processo investigativo” 

(GHEDIN e FRANCO, 2006, p. 7) 

Escrever, recuar, parar, retomar, rasgar e refazer são ações que se fazem 

presentes na escrita da carta, um instrumento “presente no cotidiano das pessoas desde a 

antiguidade e que mesmo diante da tecnologia persiste enquanto forma de 

comunicação” (MORAES e PAIVA, 2018, p. 6). Nessa proposta, os sujeitos 

participantes de uma pesquisa-ação crítico-colaborativa puderam relatar fatos e refletir 

criticamente a própria prática e os diversos desafios relacionados à docência 

universitária de forma coletiva e colaborativa. 

Numa perspectiva formativa, a carta pedagógica possibilitou que professores 

universitários escrevessem à docentes e as instituições de ensino vinculados a área da 

educação. Com esse propósito eles puderam poetizar saberes referentes a este terreno, 
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torná-los mais leves e instigantes para aqueles que buscam inspirações para suas 

intervenções (MORAES e PAIVA, 2018). 

Concomitante a isso, a temática da carta pedagógica estava associada às 

discussões realizadas durante ações formativas propiciadas pela Divisão de Capacitação 

Docente, mediada por pesquisadores que realizam pesquisas relacionadas a docência 

universitária, junto ao Grupo de Ensino e Pesquisas da Docência na Educação Básica e 

Superior (GEPDEBS) da Universidade Federal de Uberlândia.  

As Cartas Pedagógicas foram utilizadas durante o processo de formação 

contínua de docentes universitários da UFU. Analisamos cerca de oito cartas escritas 

por professores universitários, direcionadas a profissionais da educação e a 

universidade. 

No final das ações formativas, os docentes receberam alguns direcionamentos 

para a escrita da carta pedagógica: escolher um fato, se possível ligado diretamente à 

realidade do grupo para o qual se escreve a carta; descrever o fato e mostrá-lo como 

reflexo de uma realidade maior, com incidência na universidade, na sociedade; construir 

a carta (pode ser individualmente ou coletivamente), buscando refletir sobre a realidade 

escolhida, e intencionada a provocar mudanças; reler a carta, cuidadosamente, 

aprimorando as ideias que não estão bem claras, especialmente aquelas que não dizem 

bem o que se quer dizer. 

 

Diálogo com as cartas pedagógicas 

A partir da leitura das cartas pedagógicas escritas pelos docentes universitários, 

percebemos que muito deles optaram por escrevê-las as suas instituições, outras foram 

“endereçadas” a colegas de trabalho e algumas delas para ex-alunos que se tornaram 

professores de alguma instituição. 

Alguns dos temas abordados nas cartas pedagógicas foram sobre a identidade e saberes 

docentes, e também, sobre a responsabilidade social da universidade, a partir do 

desenvolvimento dos pilares, ensino, pesquisa e extensão.  Ao mencionar a reelaboração 

dos saberes e identidade docente a partir das vivências no grupo, uma professora 

universitária destaca: 
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Eu aprendi que ser professor é ser caçador de pérolas, aquelas jóias que o ser 

humano não sabe que tem. Aprendi que ser professor é mais do que técnica e 

teoria, é também empatia, amor, compaixão e se envolver com a vida e não 

somente com a sala de aula. É ser gente antes de ser professor. Eu me tornei 

professora quando entendi que o que procurava não era para ser encontrado, 

mas para ser feito (P5 - carta pedagógica). 

 

A partir do depoimento da docente compreendemos que, para ela, a profissão 

exige a constante reconstrução da prática pedagógica. Além do mais, ser professora 

significa ir além dos conhecimentos específicos da disciplina, pois a partir de um amplo 

olhar, é possível compreender o contexto educativo em sua totalidade. E, nessa 

perspectiva, valorizar e evidenciar as potencialidades dos alunos.  

Ao abordar os termos empatia, amor e compaixão, e junto a isso, mencionar que 

a sala de aula a permite “envolver com a vida e não somente com a sala de aula”, 

afirmamos que sua identidade pessoal atrelada a profissional, a faz ter sensibilidades 

que contribui com o processo de ensino-aprendizagem, o qual perpassa o mero ensino 

do conteúdo específico.  

 
Aqui estamos nós. Nós e a profissão. E as opções que cada um de nós tem 

desse fazer como professor, as quais cruzam a nossa maneira de ser com a 

nossa maneira de ensinar. É impossível separar o eu profissional do eu 

pessoal (NÓVOA, 1992, p.17). 

 

 Além dessas concepções, Melo (2018, p. 52) acrescenta que a profissão docente 

supõe reelaborar cotidianamente a própria identidade e os saberes docentes: 

 
Os saberes docentes estão diretamente vinculados à concepção de identidade 

profissional e, por conseguinte, ao desenvolvimento profissional. As diversas 

formas de como os saberes são mobilizados e construídos no cotidiano 

acadêmico são relevantes e devem ser consideradas como balizadoras dos 

processos formativos, pois é por meio deles que os professores se identificam 

com a profissão docente (MELO, 2018, p. 52). 

 

Melo (2018) evidencia o quanto a reconstrução dos saberes e identidade 

promovem o desenvolvimento profissional. Olhar para todo esse contexto implica em 

reavaliar a responsabilidade político-social de ser professor. No que se refere à 

responsabilidade social da universidade, uma docente apresenta o seguinte 

questionamento: 
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A universidade pública tem o dever maior de retornar à população o que nela 

foi investido, me parece uma constatação óbvia. Mas, o que de fato 

“devolvemos” à essa população?  (P1 - carta pedagógica). 

 

 Mediante a indagação, a docente explicita alguns desafios enfrentados 

pela universidade, destacando a supervalorização da produção científica, e junto a isso, 

acrescenta a seguinte questão: 

A população tem sido beneficiada pelos resultados de suas pesquisas 

científicas? Como vocês divulgam e como isso impacta na vida das pessoas 

da sua cidade, ou estado, ou país? (P1 - carta pedagógica). 

 

 A respeito dessas questões evidenciadas, Pimenta e Anastasiou 

contribuem ao reafirmarem que: 

 

O ensino superior insere-se num contexto social global que determina e é 

determinado também pela ação dos sujeitos que aí atuam. Em se tratando da 

discussão das finalidades da, é preciso situá-la, analisá-la e criticá-la como 

instituição social que tem compromissos historicamente definidos. As 

alterações que a instituição  universitária vem experimentando no decorrer 

das últimas décadas põem em discussão esses compromissos e a sua relação 

com a sociedade em que está inserida (PIMENTA, ANASTASIOU, 2014, P. 

161). 

 

 Quanto ao eixo extensão, a professora afirma metaforicamente que, esse 

pilar se caracteriza como a “entrada na mente, pernas e braços da universidade”, e que é 

a forma mais fácil de se fazer uma “devolutiva e diálogo com a sociedade”. 

Concomitante a isso, a docente também realiza outro questionamento: “Vocês têm 

conseguido fazer isso de maneira constante e efetiva?” (P1- carta pedagógica).  Já no 

que se refere à dimensão do ensino, a professora afirma: 

O ensino é uma devolutiva à sociedade. Nisso há um duplo papel, formar um 

indivíduo para atuar como profissional, e impactar na vida das pessoas por 

meio dos indivíduos aqui formados. E como estamos formando esses 

indivíduos? (P1 - carta pedagógica). 

 

Sobre as universidades...[...] mais importante que a performatividade em uma 

ou outra dimensão particularizada é o realizar-se como espaço público 

fundamental na construção de sociedades econômicas e culturamente 

evoluídas e democraticamente justas e participativas (DIAS SOBRINHO, 

2015, p. 586). 
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Entretanto, a partir de amplos questionamentos realizados pela docente, 

percebemos que nenhum deles foram respondidos. Há uma clareza do papel de cada um 

dos pilares, mas não há o esclarecimento de como tem sido realizado o ensino, a 

pesquisa e extensão no contexto universitário. Contudo, acreditamos que a partir da 

participação da docente nas ações formativas as questões relacionadas aos diversos 

desafios da docência universitária não são postas como “problemas exclusivos de 

pedagogos”, mas sim de todo aquele que, ainda que em ter parcial se dedique ao 

magistério” (VASCONCELOS, 2009, p. 17). 

 Outra docente, também escreve a carta pedagógica aos colegas de 

trabalho, e destaca que a participação nas ações formativas a fez relembrar de um dos 

trechos da oração de São Francisco. Para ela, um dos pontos que a sensibilizou durante 

o processo formativo “foi a responsabilidade social do docente, e como é importante 

que estejamos inteiros e sejamos solidários com nossos alunos” (P2- carta pedagógica). 

 Nas cartas pedagógicas, percebemos o quanto as ações formativas 

proporcionaram aos docentes uma sensibilização para os diversos desafios e 

enfrentamentos da docência. Ao concluir sua carta, uma docente cita “Obrigada por 

despertarem essa preocupação em mim” (P2- carta pedagógica).  Nesta frase 

percebemos o caráter afetivo e formativo do curso, no qual “a escuta, interação, a 

sensibilidade para questionar os outros e a si próprio possibilitou estabelecer relações de 

confiança profissional e parceria, instalar um clima que pudesse favorecer as trocas de 

diálogo entre os participantes” (ALMEIDA e PIMENTA, 2011, p. 41) Nessa 

perspectiva, outra docente também afirma: 

 

Os cursos de docência que fiz aqui na UFU e outros fora por iniciativa 

própria me fez uma pessoa melhor, mais presente e mais preocupada em 

oferecer um curso de fisioterapia de melhor qualidade, com mais práticas 

reflexivas avaliações constantes, tanto dos estudantes/ docente/ instituição” 

(P3 - carta pedagógica). 

 

 A docente também reafirma a contribuição das ações formativas para a reflexão 

das práticas pedagógicas e para a autoavaliação cotidiana de sua realidade educativa. No 

depoimento, há também uma maior preocupação com a responsabilidade social 

enquanto docente “oferecer um curso de melhor qualidade”. 
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Além de questionamentos e afirmações, houve aqueles que fizeram uso de frases 

exclamativas aos seus colegas de trabalho: 

 
Cuidem de si e uns dos outros. Apesar do “sistema” incentivar a 

competitividade a todo o custo, seria importante perceber que a 

qualidade das relações é muito mais importante do que um ponto a 

mais no currículo lattes (P4- carta pedagógica). 

 

Mais uma vez, uma docente retoma o eixo pesquisa, destacando a importância 

de não apenas quantificar ações, e sobrepor esse pilar ao demais. Além do mais, a 

professora reafirma que a competitividade gerada pelas exigências da pesquisa se 

distanciam das relações de qualidade que necessitam estar presentes no âmbito 

universitário. Nesse sentido, Vilela (2016, p. 21) destaca que: 

 
Dentre os três pilares que sustentam o campo universitário estão: ensino, 

pesquisa e extensão. Nesse contexto, há uma cobrança exacerbada ao 

docente, para que ensine e ao mesmo tempo pesquise e, ainda que participe 

de projetos de extensão, desenvolvendo várias atividades que o 

“qualifiquem”, mas, ao mesmo tempo, lhes impõem extenuante sobrecarga de 

trabalho. 

 

Segundo Vilela, há uma sobrecarga nas atividades do professor, com exigências 

que quantifiquem suas ações, o que gera uma sobrecarga de trabalho. Tal fato, também 

foi destacado pela docente citada acima (P4), mas ao mesmo tempo, a mesma 

evidenciou que situações como essas geram desgastes e contribuem cada vez mais, para 

o isolamento no contexto universitário. Nesse sentido, Marcelo Garcia (1999, p. 145) 

evidencia que no contexto universitário, “predomina a cultura do individualismo, por 

oposição a uma cultura de colaboração”. O que segundo Ferenc, Brandão e Braúna 

(2015, p. 368) dificulta um convívio alicerçado na cooperação entre os docentes.  

Além desses destaques, uma docente explicitou “a responsabilidade social e 

legal da instituição, em promover a formação de professores, não tecnicamente capazes, 

mas realmente aptos ao exercício dessa profissão” (P5 - carta pedagógica). Em 

completo a isso, outra professora reafirma a complexidade da docência, se estende a 

vários outros aspectos:  
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Aprendi a encaixar uma parte de cada projeto de felicidade com propósitos 

singulares, em um projeto coletivo, corresponsável e interdependente. Porque 

é preciso estar com o outro não para ter tolerância com as diferenças, mas 

para respeitá-las, acolhê-las e aprender com elas (P6 - carta pedagógica). 

 

 “As cartas possuem endereçamentos heterogêneos, mas, ao mesmo tempo, 

partilham em alguns momentos linhas intensivas e afetivas, ou seja, figuras conceituais, 

que criam zonas de vizinhança entre os autores” (BERNARDES et.al, 2014, p.10).  

 

Conclusões 

O estudo proposto forneceu aspectos relevantes no que se refere ao potencial 

formativo das cartas pedagógicas, focalizando o desenvolvimento da identidade docente 

e os saberes construídos para o aprimoramento das práticas pedagógicas em espaços de 

formação contínua de docentes. As cartas pedagógicas contribuíram para o 

aprofundamento teórico-metodológico das ações formativas e corroboraram para a 

autoformação e a reflexão das práticas pedagógicas dos docentes e possibilitou 

estabelecer um diálogo com os diversos desafios da profissão sejam eles no ensino, na 

pesquisa ou na extensão. 

Tal prática possibilitou aos participantes da formação repensar sua prática e o 

meio em que estão inseridos, pois quando se propuseram a escrever as cartas, se viram 

não somente com a possibilidade de falar ao outro, mas também consigo mesmo e de 

indagar sobre os saberes, identidade e responsabilidade social da universidade e das 

suas práticas pedagógicas. 

As interpretações e análises nos permitem afirmar que as cartas pedagógicas 

contribuem com o exercício da escrita, possibilitam a reflexão crítica sobre a prática, no 

sentido de ressignificar a docência universitária a partir dos saberes, da identidade 

profissional contribuindo para o desenvolvimento profissional docente, assim como 

para o aprimoramento da reflexão crítica sobre a prática pedagógica. 

Diante do exposto, confirmamos a relevância quanto ao compromisso das 

universidades em proporcionarem espaços formativos, protagonizados pelos docentes. 

Por meio de políticas institucionais de formação e desenvolvimento profissional 

docente, as universidades contribuirão, sobremaneira, para a valorização do ensino, por 

meio de uma docência ética e responsável. 
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Resumo:  

Este trabalho apresenta e discute os resultados obtidos a partir de uma pesquisa 

qualitativa de uma atividade de formação dos professores concursados do curso de 

medicina da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão que teve como escopo 

principal apresentar e discutir sobre as crenças epistemológicas destes futuros 

professores e, apresentar a dualidade entre ser médico docente ou docente em medicina. 

Outro objetivo deste trabalho foi o de mapear, dentro desta dualidade as questões da 

Identidade Profissional do professor de Medicina. O percurso metodológico fez o uso da 

pesquisa colaborativa e teve como propósito a partir das crenças destes professores 

averiguar as dificuldades de formação dentro da perspectiva das metodologias ativas. 

Como resultados demonstrou que no que concerne à formação docente e profissional do 

professor de medicina ainda é muita escassa. Como avaliado anteriormente a maioria dos 

docentes das escolas Médicas não reconhecem a docência como profissão e sim uma 

complementação de suas atribuições na formação destes profissionais médicos. 

 

Palavras-chave: docência em medicina1; formação de professores 2; metodologias 

ativas 3. 

 

Metodologias Ativas no Ensino Superior 

Segundo Anastasiou (2015, p.09) tem havido um movimento em apreender e 

sistematizar os saberes docentes universitários devido aos desafios do ensino e a 

aprendizagem relacionados aos resultados acadêmicos dos estudantes das licenciaturas e 

que tem causado frustrações. Devido a isso o aumento de programas de formação 

continuada tem crescido na esperança de tentativa de suprir lacunas que os cursos por 

tamanhas demandas curriculares, apesar de muitos esforços, não conseguem preencher. 

mailto:drisadoyama@gmail.com
mailto:maristela.vicente.paula@gmail.com
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Estes grupos de formadores têm criado espaços docentes de discussões onde 

discutem ações da docência e dos discentes nas aulas universitárias com o intuito de 

pensar possibilidades de superação dos desafios da formação docente. Entre as muitas 

discussões tem-se centrado em experiências com as Metodologias Ativas de 

Aprendizagem como mediadora dos saberes científicos e da docência nas aulas 

universitárias.   

A formação docente tem caminhado em formações clássicas, ou seja, formação 

para docência na perspectiva de centrar em métodos de pesquisa e nos objetos da 

mesma do que em metodologias de ensino. De acordo com Knowles (2011, p.79) “É 

correto supor que a teoria de aprendizagem defendida por um professor influenciará sua 

teoria de ensino.” O que se tem percebido é que a formação do aprendiz universitário 

em docência tem caminhado na perspectiva individual mediada muitas vezes somente 

pelo professor de determinada disciplina. 

É necessário repensar que ao desenvolver os saberes necessários para a docência 

estes devem assumir propostas pedagógicas inovadoras dentre elas o uso das 

Metodologias Ativas na universidade. De acordo com Anastasiou (2015, p. 18) a 

utilização da metodologia ativa retoma teorias clássicas e pouco utilizadas na formação 

de professores que são: a teoria da complexidade, o funcionamento cerebral e a 

educação de adultos. 

 

Por uma aprendizagem ativa na formação de professores 

Freire (2011, p. 95) em “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, 

os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo” se refere a uma educação 

dialógica. Nesta proposta o educador também é educado enquanto educa onde ambos, o 

educador e o educando se tornam sujeitos no processo de ensino/ aprendizagem, ou seja, 

no processo de ensinagem. 

Nesta proposta muitos pesquisadores assertivam que em uma aprendizagem 

ativa o professor coloca-se no lugar de um tutor da aprendizagem, ou melhor, o 

mediador da aprendizagem. Esta ação mediadora do professor muito estudada pela 

corrente teórica sócio-histórico-cultural tem trazido importantes contribuições às 
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práticas pedagógicas. Nesta concepção o professor transmissor de informações dá lugar 

a uma postura de mediador entre o aprendiz e o objeto de conhecimento. (Moram 2018) 

Em uma formação ativa ou uma Pedagogia Ativa não há espaço para a 

reprodução das práticas de instrução (transmissão de saberes). Na verdade, somos meros 

modelos de formação docente pautada em conhecimento superficial do fazer 

pedagógico sem reflexão. Essa forma de ensinar no ensino superior não dá aos futuros 

professores oportunidade de produção ou construção sólidos de conhecimentos e 

habilidades suficientes úteis para o enfretamento dos problemas reais da docência. 

As Metodologias Ativas tratam de estratégias pedagógicas que saem de 

aprendizagens individualistas, enfadonhas, verticais e passivas elevam o estudante do 

ensino superior para um aprender coletivo, desafiador, horizontal e dialógico que 

explora o estímulo no desenvolvimento crítico, da criatividade, e na construção e 

produção de conhecimentos úteis a soluções dos problemas da docência, pois parte de 

uma ótica da problematização. (Veiga 2015) 

Na formação do professor ativo é essencial nas palavras de Anastasiou (2015, p. 

20) “o ato de ensinar e aprender constitui-se, quando plenamente atingido, num 

processo de mútua determinação, aqui denominado processo de ensinagem.  Se houve 

aprendizado, houve ensino. É comprovado que nosso cérebro funciona mais sentindo-se 

desafiado em situações de problematização é esta pode ser uma metodologia que 

mobiliza os estudantes na universidade. 

No entanto temos um grupo de docentes que não tem ou nunca tiveram acesso 

aos aspectos teóricos da formação de professores. Me refiro aos médicos docentes que 

nunca tiveram acesso aos conhecimentos da formação da docência e, que estão nos 

cursos superiores enfrentando os problemas reais da docência sem nunca ter tido acesso 

aos saberes e fazeres docentes. Ao longo deste trabalho faremos este embate.  

 

A formação docente nos cursos de Medicina 

 Em 1881, Machado de Assis escreve a célebre obra Memórias Póstumas de Brás 

Cubas. No capítulo inicial intitulado óbito do autor Brás Cubas se descreve não como 

um autor defunto, mas um defunto autor. A importância de se iniciar com esta citação 

ousaremos em fazer uma analogia sobre a formação docente em medicina usando o 



 

1631 

 

trocadilho de médico docente em docente médico. Este trocadilho remete na diferença 

conceitual a qual se refere aos saberes e fazeres docentes, ou seja,  conceitos e 

perspectivas na formação do docente médico. 

 Freire (2015, p.26) citado por Sadoyama (2017, p.41) afirmam que: 

 

(...) a necessidade de saberes e fazeres que concernem a uma prática docente 

e uma reflexão crítica sobre a mesma com a intenção de alinhar e discutir no 

delineamento de uma formação docente cuja compreensão desta prática seja 

clara, lúcida pautando-se que, este sujeito em formação assuma-se como 

protagonista da produção do saber e, que se convença definitivamente que o 

ato de ensinar não é meramente transferir conhecimento mas possibilitar aos 

aprendizes a construção e produção coletiva do conhecimento. 

  

Nesta perspectiva o médico docente ainda se encontra em um lugar discursivo de 

desconhecimento da docência e dos saberes e fazeres docentes pois 

epistemologicamente estão centrados no papel do médico que ensina. A triangulação 

missão institucional, planejamentos das práticas educativas e interação professor aluno 

ficam à margem, pois ainda predomina nestes “docentes” a formação mecanicista do 

médico. A complexidade da formação docente coloca em “xeque” a formação médica, 

ou seja, o médico docente terá de fazer a transposição para o docente médico e terá que 

superar segundo Japiassu (1976, p.34), a Pedagogia da dissociação do saber, em outras 

palavras, desenvolver habilidades de docência que vão além do conhecimento técnico 

em medicina. 

Paralelamente a isso, desenvolver práticas de ensinagem na concepção das 

Metodologias Ativas que traz como princípio processos formativos vivenciados na 

metodologia da problematização e que, promovam a reflexão que gera conflitos, mas 

não somente o conflito por ele mesmo e sim, o conflito segundo Gadotti 1998, para a 

superação dialética. Nesta acepção os docentes médicos se tornam docentes em 

medicina e neste processo ressignificam seus conhecimentos puramente clínicos para 

socioculturais. 

Este conflito entre médico docente, docente médico até chegar em docente em 

medicina pode contribuir para romper o paradigma flexneriano que predominou no 

ensino da medicina no século XX e que no século XXI dá sinais de esgotamento. O 

objeto da medicina que até então era a doença, a partir desta “conflitualidade” passa ser 
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o paciente. Neste sentido o docente em medicina abarcará uma formação para o 

desenvolvimento de saberes e fazeres docentes no contexto social, como mediador do 

conhecimento. (Veiga 2015) 

    Para a efetivação da formação destes docentes é essencial uma educação 

que ofereça condições de aprendizagem delineando um perfil de docência pautado na 

atividade criadora, reflexiva, crítica, compartilhada e de convivências com as 

diferenças. Segundo Almeida (2018, p. 11) “a metodologia ativa se caracteriza pela 

inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e escola, sendo desenvolvida 

por meio de métodos ativos e criativos, centrados na atividade do aluno com a intenção 

de propiciar a aprendizagem.”  

 Dentro da perspectiva de uma Pedagogia Ativa estes docentes em 

medicina deveriam ter acesso à uma formação docente orientada pelos princípios de 

inciativa, reflexão e conscientização do seu papel como professor e sua autonomia para 

criar métodos inovadores reinterpretando concepções epistemológicas na promoção e 

integração do conhecimento. 

 

Delineando a pesquisa 

Este trabalho apresenta e discute os resultados parciais obtidos a partir de uma 

pesquisa qualitativa de uma atividade de formação dos professores concursados do 

curso de medicina da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão que teve como 

escopo principal apresentar e discutir sobre as crenças epistemológicas destes futuros 

professores e, apresentar a dualidade entre ser médico docente ou docente em medicina. 

Os participantes são 20 (vinte) docentes recentemente aprovados em concursos 

para docentes do curso de medicina. São eles: 14 médicos de várias especialidades e 06 

não médicos. Os dados foram coletados no curso de aperfeiçoamento docente e teve 

como caminho metodológico a pesquisa colaborativa. A pesquisadora realizou sessões 

reflexivas que compõem a parte central do corpus de pesquisa desta investigação com o 

escopo de fazer um levantamento das crenças sobre a docência e tiveram a frequência 

de 04 encontros de 08 horas totalizando 32 horas nas dependências da Universidade 

Federal de Goiás/Regional de Catalão. Visando criar um ambiente acolhedor e 

cuidadoso para todos os participantes da pesquisa, foi oferecido pela pesquisadora um 
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lanche em cada encontro, uma vez que, segundo Ferreira (2014), a atenção a detalhes 

como esse cria um clima favorável e contribui para que os participantes se sintam parte 

do grupo. 

Para Ibiapina (2008) as sessões reflexivas configuram-se como um espaço de 

construção de novas relações entre a teórica e a prática que devem partir dos problemas 

advindos do exercício profissional, no caso específico destes docentes, principalmente 

os médicos não possuem nenhuma formação ou exercício  em docência e/ou de lacunas 

formativas desses sujeitos que, segundo nosso objetivo, referem-se à fragilidade de 

conhecimentos sobre a formação docente e as atribuições dos saberes e fazeres docentes 

já que a formação deste e voltada para o modelo cartesiano técnico em medicina. As 

sessões foram, desse modo, um reduto voltado a co-construção de novos saberes numa 

parceria entre docentes e pesquisadores que, segundo a referida autora, precisam ser 

guiados a partir da leitura e discussão de textos que dialoguem com a prática e as 

necessidades formativas do professor ativo e mediador principal tema desta formação, 

com o intuito de motivar a atividade de estudo e ampliar o olhar dos docentes sobre sua 

atuação com fundamentos sólidos. 

Por se tratar de uma pesquisa em andamento terá como atividade complementar 

a realização de narrativas autobiográficas essa ferramenta metodológica será utilizada 

com o propósito de registrar as percepções e crenças dos próprios participantes da 

pesquisa. As narrativas autobiográficas tratam-se de registros, impressões e reflexões 

pessoais acerca de cada etapa que envolve a formação docente, permitindo aos docentes 

estarem conscientes das potencialidades, dificuldades e dúvidas que permeiam o 

processo de formação. 

As sessões reflexivas, foram registradas por vídeo com o consentimento escrito 

dos professores participantes, por meio da assinatura do TCLE – Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, para serem transcritas e utilizadas, mantendo todo o 

sigilo necessário, no momento da análise. Os docentes mesmo tendo assinado o TCLE 

solicitaram a não divulgação das imagens dos vídeos. Por fim, cabe acrescentar que por 

se tratar de uma pesquisa em andamento e fundamentada numa perspectiva qualitativa, 

o corpus de pesquisa será construído ao longo da realização do trabalho, podendo 

sofrer, por isso, algumas alterações. 
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Análise e discussão dos resultados parciais  

 A proposta das sessões reflexivas como espaço de construção e, no caso 

destes profissionais da saúde que ainda não vivenciaram à docência, este espaço se torna 

essencial no desenvolvimento das práticas educativas docentes. Como perguntas 

disparadoras das reflexões acerca da identidade e profissionalização docente seguimos 

esta linha: É clara a mudança de nomenclatura médico docente para docente médico 

alcançando docente em medicina para atuar no curso de medicina desta regional? 

Também está claro que as metodologias ativas serão o eixo central de ensino 

aprendizagem dos estudantes do curso? 

De acordo com Pimenta (2002, p. 128) as pesquisas e as investigações sobre a 

epistemologia da prática docente têm- se vinculado às pesquisas sobre as crenças 

epistemológicas de formação. No caso dos médicos que escolhem a docência esta 

dualidade está presente e não devemos nos esquecer que   professores de medicina, 

antes de mais nada, são médicos em processo de docência. 

 Sadoyama (2018, p. 687) no relata que: 

 

Os vínculos afetivos, cognitivos ou não com a docência sempre serão 

ancorados na subjetividade da pessoa/professor de medicina/médico. Estas 

“personalidades” entram em constante conflito a medida que, os médicos 

professores e não docentes em medicina percebem os desafios que se 

complexificam das especificidades que devem ser aprendidas. Tais como 

planejamento das aulas, elaboração das práticas educativas e avaliação 

formando um conjunto de competências predominantemente pedagógicas a 

serem apropriadas ativamente por este profissional que não teve esta 

formação. 

 

Ora a questão das crenças ou pré-concepções de uma formação docente mostra-

se muito mais complexa em outras áreas. Bejarano e Carvalho (2003) defendem que, 

devido às crenças educacionais se originarem durante o período em que o indivíduo se 

encontra na situação de estudante universitário de um curso que não seja licenciatura, o 

mesmo constrói formas peculiares de apreender os processos de ensino/aprendizagem 

na concepção de formação do curso superior. Diante disso este estudante ao se tornar 

docente traz consigo as concepções ou crenças de professores que os formaram.  

Sadoyama (2018, p. 687) nos afirma que: 
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A dinâmica de conceber este novo perfil de docente em medicina onde se 

inicia a aquisição pelos conhecimentos, os modelos, as normas, os valores, as 

condutas pedagógicas que fazem parte desta cultura docente tornar-se uma 

tarefa árdua ao mesmo tempo que, implica em uma tomada de consciência do 

processo na formação de uma identidade profissional, ou seja, torna-se 

professor sem ter passado pelo processo de formação em licenciatura. É bom 

lembrar que este médico professor teve como formação o bacharelado que 

forma profissionais para diversos campos de atuação, menos para a docência.  

  

Estas crenças ficaram muito evidentes nas sessões reflexivas do programa de 

formação docente da Universidade Federal de Goiás/ Regional Catalão. Segundo 

(Pajares, 1992), “As crenças que os professores criam, desenvolvem e assumem como 

verdades acerca de si e dos outros influenciam fortemente o seu sucesso ou fracasso.” 

Ao ser apresentado aos médicos docentes este conceito de crenças muitos se viram em 

um lugar discursivo de medo e desconforto. Ficou evidenciado que a falta de contato 

com as especificidades da formação docente os coloca em um lugar de fragilidade 

epistemológica. Diante do desafio de dominar o princípio de ensino e aprendizagem em 

metodologias ativas, exigirá uma competência que muitos não tiveram em suas 

formações universitárias. 

Nas sessões reflexivas os discursos que emergiram no que concerne à formação 

docente e profissional do professor de medicina ainda é muita escassa. Como avaliado 

anteriormente a maioria dos estudantes de medicina que se tornam docentes não 

reconhecem a docência como profissão e sim uma complementação de suas atribuições 

na formação destes profissionais médicos. Ainda nas sessões reflexivas ficou 

evidenciado no que se refere à planejamento das práticas educativas centralizadas em 

Metodologias Ativas foi percebido a dificuldade destes docentes na realização das 

mesmas, no planejamento das aulas, na elaboração das avaliações. Percebemos que a 

maioria dos médicos docentes não tiveram quase nenhuma formação em disciplinas 

pedagógicas cursadas em pós-graduação, já que, por serem médicos e bacharéis seus 

currículos não contemplam tais disciplinas e, muito menos em Metodologias Ativas. 
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Considerações Finais 

Muito ainda dever ser pesquisado na perspectiva da formação docente destes 

profissionais médicos, ou médicos docentes. Tardif (2010, p. 16) citado por Sadoyama 

(2016, p. 42) nos afirma que “o saber dos professores deve ser compreendido em íntima 

relação com o trabalho deles na instituição e na sala de aula. Ao pensarmos no médico 

docente e, principalmente, na transição que o mesmo terá de fazer ao se eleger docente 

médico e caminhar para o docente em medicina virá à tona está relação”. Esta 

transposição de médico docente para docente médico na avaliação desta pesquisa em 

andamento nos mostrou como este processo é árduo e que causa muito sofrimento 

nestes profissionais médicos docentes. É evidente que eles reconhecem as muitas 

lacunas no que se refere à profissionalização docente e que não há mais espaço para 

uma formação mecanicista do médico. Nesta perspectiva da identidade profissional do 

docente em medicina na construção de uma relação cognitiva e de experiências com a 

profissão professor um longo caminho deverá ser percorrido por estes profissionais. 

 

Agradecimentos ao GEPDEBS - Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Docência na 

Educação Básica e Superior que muito tem contribuído com a minha formação. 
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 Resumo 

A pesquisa focaliza o desenvolvimento profissional de professores, que atuam em 

diferentes cursos de graduação da Universidade Federal de Uberlândia, com o intuito de  

analisar os impactos de ações formativas nas concepções dos saberes pedagógicos dos 

professores participantes. O questionamento que orientou o presente estudo foi: quais 

saberes são importantes para o exercício da profissão docente na universidade? Quais as 

contribuições de processos formativos para o desenvolvimento profissional de 

professores que atuam na educação superior? Foi desenvolvida uma pesquisa-ação, de 

abordagem qualitativa, em que os docentes foram convidados a participar de uma roda 

de conversa, que teve como finalidade investigar as principais dificuldades e dilemas na 

docência universitária. Foram realizados oito encontros, com periodicidade semanal, 

com carga horária total de 32 horas. Os temas foram diversificados e desenvolvidos por 

meio de debates, aulas dialogadas, seminários e rodas de conversa, coordenados por 

especialistas da área da educação. Os dados foram obtidos por meio de questionários, 

depoimentos dos professores e observação no decorrer das práticas formativas. A 

pesquisa evidenciou a necessidade que os professores demonstraram de serem ouvidos, 

principalmente, quanto aos desafios da prática pedagógica. A análise dos dados indica o 

potencial formativo da pesquisa-ação para gerar mudanças nas concepções dos 

professores, das quais destacam-se: aulas menos expositivas e mais dialogadas; relação 

professor-estudante pautada no diálogo e na horizontalidade; maior envolvimento 

discente nos processos formativos; planejamento de ensino contextualizado, em 

interface com as necessidades de cada realidade; avaliação da aprendizagem pautada na 

abordagem formativa. A pesquisa acena para a necessidade de elaboração de políticas 

institucionais para a formação contínua de professores, voltadas para o fortalecimento 

da Pedagogia Universitária. 
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INTRODUÇÃO 

As universidades constituem-se como espaço de atuação profissional docente, 

cuja principal função relaciona-se a três frentes de trabalho: ensino, a extensão, além da 

realização de pesquisas em diversas áreas do conhecimento e suas respectivas 

publicações. O desempenho, o incentivo, a visibilidade e a ”cobrança” quanto ao 

trabalho docente estão muito mais relacionados ao âmbito da pesquisa.  Diante das 

inúmeras exigências, há expressivo crescimento e exacerbação de publicações de 

trabalhos científicos, como apresenta dados do Portal do Professor referente aos 

progressivos números de artigos publicados em periódicos internacionais “a produção 

cientifica brasileira cresceu 133% nos últimos 10 anos, só perdendo da China entre os 

países emergentes” (CHAMARELLI, 2009). O Ministério da Ciência e Tecnologia 

(2015) publicou na página do Portal Brasil que “o Brasil ocupa o primeiro lugar na 

América Latina e 23º no ranking global de qualidade cientifica na edição de 2015 da 

Nature Index”. 

Os dilemas que envolvem a universidade, principalmente, do ponto de vista de 

seus compromissos sociais, seu funcionamento, as políticas de educação superior, a 

docência e seu aprendizado, as relações que se estabelecem entre professores e 

estudantes, implicam em alargar a compreensão do conceito de Pedagogia Universitária, 

a saber: 

 

[...] a universidade é a instituição e a pedagogia universitária consiste em seu 

movimento, ou seja, é a pulsão de vida que se manifesta na dinâmica de seu 

funcionamento, nas relações que estabelece com a sociedade, por meio do 

cumprimento de seus compromissos éticos e políticos, de suas finalidades e 

funções formativas. Em sua constituição epistemológica, a pedagogia 

universitária compõe-se de referentes teórico-práticos de campos científicos 

diversos, evidenciados na síntese de saberes e fazeres que configuram em sua 

práxis, a identidade institucional (MELO, 2018, p. 190). 

 

A natureza do trabalho docente na universidade exige formação densa, pautada 

na elaboração de conhecimentos profissionais da área específica em que o docente 

atuará aliada à compreensão aprofundada da dimensão pedagógica dos conteúdos que 
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irá ensinar, mas também, conhecimentos referentes aos processos relacionais entre 

professor-estudantes.       Diante dessa reflexão, evidenciamos o que Santo e Luz 

(2013) pontuam sobre as queixas, por parte dos alunos, quanto às práticas de seus 

professores “conhecem bem a matéria, mas não sabem passar”, isto é, são especialistas e 

dominam o conteúdo de ensino, no entanto, desconhecem a dimensão pedagógica dos 

conteúdos, portanto, não conseguem, em grande medida, transformar a sala de aula em 

espaço profícuo de ensinar-aprender. A crescente discussão sobre a necessidade de 

formação pedagógica de professores vinculada as práticas educativas, indica a 

relevância de compreender as necessidades formativas dos professores, para elaborar 

atividades que possam contribuir com suas práticas pedagógicas. Essa perspectiva 

indica que a formação contínua produzirá efeitos nas práticas pedagógicas somente se 

for planejada a partir do contexto de trabalho e dos desafios a serem superados. Os 

saberes profissionais também são necessários à formação docente. O professor 

universitário mesmo aqueles que não fizeram sua graduação em cursos de licenciatura, 

possuem saberes referente ao ser professor, como os saberes adquiridos por suas 

vivencias em salas de aulas ao longo de sua vida acadêmica com outros professores. 

“Experiência que lhes possibilita dizer quais foram os bons professores, quais eram bom 

em conteúdo mas não em didática, isto é, não sabiam ensinar” (PIMENTA, 1999, p. 

20).       Os saberes acompanham o docente não somente 

em situações tecnicistas, mas em situações pedagógicas. Segundo Pimenta (1999) estes 

saberes pedagógicos podem contribuir para a prática docente, especialmente se este for 

instigado por indagações vinculadas à teoria. Esses saberes articulados possibilitam ao 

docente vivenciar momentos de reflexão e criticidade no espaço de aprendizagem. 

       A formação inicial e contínua de 

professores poderá contribuir para uma reflexão–ação desses saberes. Chimentão (2009, 

p. 1) em estudo a respeito da formação contínua de professores, concluiu que essa 

formação “será significativa ao professor quando houver maior articulação entre teoria e 

prática”. A partir de estudos e pesquisas voltados para a formação contínua de 

professores é possível destacas as mudanças no perfil desses profissionais envolvidos, 

como descreve Chimentão: 
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... a formação continuada passa a ser um dos pré- requisitos básicos para a 

transformação do professor, pois é através do estudo, da pesquisa, da 

reflexão, do constante contato com novas concepções, proporcionado pelos 

programas de formação continuada, que é possível a mudança. Fica mais 

difícil de o professor mudar seu modo de pensar o fazer pedagógico se ele 

não tiver a oportunidade de vivenciar novas experiências, novas pesquisas, 

novas formas de ver e pensar a escola (CHIMENTÃO, 2009, p. 3). 

 

Segundo Chimentão (2009) a formação contínua combinada a alguns fatores 

pode ser eficaz ao processo de aprendizagem e de desenvolvimento profissional. O 

conceito de desenvolvimento profissional docente vem sendo observado como processo 

de formação continua do sujeito em busca de melhorias para justapor seus aspectos 

profissionais e didáticos em seu campo de trabalho, a fim de melhorar sua capacitação e 

o aprendizado de seus alunos. De acordo com Marcelo Garcia ao apresentar recentes 

definições de autores sobre o conceito do desenvolvimento profissional de professores, 

... entende o desenvolvimento profissional docente como um processo, que 

pode ser individual ou coletivo, mas que se deve contextualizar no local de 

trabalho do docente –a escola- e que contribui para o desenvolvimento de 

suas competências profissionais através de suas experiências de diferente 

índole, tanto formais como informais (MARCELO GARCIA, 2009 p. 10) 

 

O desenvolvimento profissional docente propicia a aprendizagem do docente ao 

longo da vida, contudo devemos averiguar o que pensa, sente e faz o professor, 

buscando refletir suas convicções e relacionando as aos procedimentos de aprendizagem 

da docência bem como suas consequências na sala de aula. (ANDRÉ, 2010) Este 

conceito é indicado de diferentes maneiras de acordo com o autor que o aborda, 

algumas delas são: “a adaptação às mudança com o fim de modificar as atividades de 

ensino-aprendizagem, alterar as atitudes dos professores e melhorar os resultados 

escolares dos alunos” (Heideman,1990, p.4) ; além desse há as definições de Sparks & 

Loucks-Horsley (1990, p.234-235)  e Oldroyd & Hall (1991, p.3) que se convergem em 

definir  de maneira geral como a melhoria do trabalho docente em seus diversos 

aspectos, outro sentido é o de Bredeson (2002, p.663) que aborda a importância da 

reflexão da atividade docente para que ocorra essa  melhoria.  

O desenvolvimento profissional docente segundo Marcelo Garcia (2009, p.10)  

tem como principais características a base no construtivismo. Portanto, considera o 
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professor como sujeito que aprende ativamente, como um processo a longo prazo que 

ocorre por meio das experiências e crescimento diários em ambientes concretos e 

acredita que isso pode ocorrer de diversas formas de acordo com a adaptação as 

necessidades e ambientes. Esse desenvolvimento como mencionado é realizado a longo 

prazo, se tornar professor é um processo que acontece por meio de experiências e 

aprendizados, o relatório da OCDE (2005, P.13) afirma que seria mais pertinente 

melhorar a formação continuada do professor e garantir esse avanço do que tentar 

realizar essa melhoria durante a formação inicial. Essa melhora na prática docente que 

provém da sua experiência profissional é abordada pelos estudos de Bransford, Darling-

Hammond  e LePage (2005) que afirmam a discrepância entre o professor perito, aquele 

com mais de cinco anos de experiência e alto nível de adaptação e conhecimento, e o 

professor principiante, eles retificam que não é somente pelos anos de experiência que a 

prática docente é aprimorada , mas assim como Berliner (1986) é fundamental a 

reflexão sobre a sua atividade e atitudes como professor.  

Outro aspecto relacionado à docência é a identidade, que é permeada pela 

dimensão subjetiva e não definida. Trata-se de algo que re/constrói ao logo do tempo 

por meio de histórias vividas e sofre modificações e complementações a todo momento, 

pode mudar de acordo com que o sujeito vai se organizando de maneira próspera. O 

meio individual e coletivo, escolar e políti co é significativo para a construção da 

identidade profissional (MARCELO GARCIA, 2009; CANÁRIO, 2007). A identidade 

profissional é definida como  

[...] a forma como os professores se definem a si mesmos e aos outros. É uma 

construção do seu eu profissional, que evolui ao longo da sua carreira 

docente e que pode ser influenciada pela escola, pelas reformas e contextos 

políticos, que “integra o compromisso pessoal, a disponibilidade para 

aprender a ensinar, as crenças, os valores, o conhecimento sobre as matérias 

que ensinam e como as ensinam, as experiências passadas, assim como a 

própria vulnerabilidade profissional” (MARCELO GARCIA 2009 p. 11). 

 

Nesse sentido, há vários fatores que contribuem para a construção da identidade 

docente. Canário (2007, p. 140) reforça que essa construção e a aprendizagem da 

profissão “sobrepõem um percurso formativo com uma trajetória profissional em que, 

num processo dinâmico e continuado de socialização profissional, se cruzam uma 
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dimensão biográfica e uma dimensão contextual”.      

 Ao se pensar na construção da identidade do professor universitário verificamos 

que esta é influenciada também pelos caminhos percorridos no decorrer das 

experiências formativas, profissionais, sendo influenciada também pelas relações e 

inter-relações estabelecidas com a família, amigos, o que indica que a dimensão 

relacional é marcante para a constituição identitária do professor. Como Anastasiou 

(2005) ao se referir as profissões  

de nível universitário, o processo de construção da identidade é iniciado nos 

estudos dos conteúdos formais e sistemáticos na graduação, na definição dos 

objetivos profissionais, na construção de um ideal, na convivência com uma 

regulamentação profissional, com um código de ética, buscando 

reconhecimento social e a participação em entidades de classe: esses 

elementos se sistematizam com o passar dos anos, na prática profissional [...] 

(ANASTASIOU, 2005 p.11). 

 

Diante do exposto, os questionamentos que originaram a presente investigação 

referem-se especificamente à necessidade de formação pedagógica dos professores 

universitários: quais saberes são importantes para o exercício da profissão docente na 

universidade? Como a identidade profissional é construída? Este estudo faz parte de 

uma pesquisa referente à proposta de um programa de formação contínua da 

Universidade Federal de Uberlândia e tem o intuito acompanhar, de modo investigativo, 

o desenvolvimento profissional de professores efetivos de diferentes cursos da 

graduação desta universidade, de forma a ampliar o estudo e pesquisa em torno das 

questões referentes à docência universitária. A investigação vincula-se ao Núcleo de 

Didática e no contexto do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira desta 

Universidade vincula-se à “Linha de Pesquisa Saberes e Práticas Educativas”.  

Procurando compreender o processo de formação docente no ensino superior na 

UFU e suas contribuições para a formação dos professores envolvidos, tivemos como 

objetivo analisar os impactos de ações formativas nas concepções de prática pedagógica 

dos professores participantes, visando, assim contribuir na formação de uma cultura 

docente qualificada, em âmbito pedagógico, para o exercício profissional da docência 

na universidade. 
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Metodologia  

 Temos como base para o desenvolvimento desta pesquisa a natureza 

investigativa e qualitativa. Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 49), a investigação 

qualitativa "exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que 

tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo". Godoy (1995, p. 61) 

completa que estas pesquisas qualitativas têm como preocupação fundamental o estudo 

e a análise do mundo empírico em seu ambiente natural além de valorizar o contato 

direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 

estudada.  

 A pesquisa qualitativa de acordo com Bogdan e Biklen (1994) refere-se à análise 

dos dados de forma indutiva. O investigador não recolhe dados com o objetivo de 

confirmar hipóteses construídas previamente, pelo contrário, as abstrações são 

construídas à medida que os dados vão sendo coletados e categorizados. Nesse sentido, 

Godoy salienta que, 

[...] o interesse dos investigadores está em verificar como determinado 

fenômeno se manifesta nas atividades, procedimentos e interações diárias. 

Não é possível compreender o comportamento humano sem a compreensão 

do quadro referencial (estrutura) dentro do qual os indivíduos interpretam 

seus pensamentos, sentimentos e ações (GODOY, 1995, p. 63). 

 

Isso significa que é no curso da investigação, ou seja, no decorrer do processo 

que o objeto de pesquisa começa a ser compreendido e delineado. Esse movimento 

exige do pesquisador a capacidade constante de rever os caminhos, de questionar os 

instrumentos de coleta de dados, pois não há como reconhecer o essencial do que é 

secundário antes de iniciar a investigação (MELO, 2007).     

   Pimenta (2005) explicita o processo de reconfiguração do sentido 

e do significado da pesquisa-ação como pesquisa crítico-colaborativa, tomando como 

base suas experiências com a formação docente. Para ela, ao estimular a criação de uma 

cultura de análise das práticas realizadas, a fim de possibilitar que os docentes 

modifiquem suas ações e as práticas institucionais, a pesquisa-ação torna-se 

colaborativa.    Na perspectiva de contribuir para que os 
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professores promovam mudanças qualitativas em sua prática pedagógica e que essas 

mudanças possam reverberar no aprendizado satisfatório por parte dos discentes e 

refletir de modo satisfatório no aprendizado dos alunos. Este trabalho tem o propósito 

de investigar os processos formativos de professores universitários, na pesquisa de 

forma clara e significativa e contribuir com ações metodológicas a serem incorporadas 

nas vivências desses profissionais, a fim de melhorar suas práxis. 

 

Caracterização dos sujeitos 

 Participaram voluntariamente 35 professores, de diversas áreas de atuação como: 

Ciências da natureza, licenciatura e bacharelado em psicologia, ciências sociais 

aplicadas, engenheira civil e mecânica, exatas, ciências da computação, direito, 

odontologia, ciências da saúde (biológicas), ciências agrárias, engenharia de alimentos, 

artes, letras, linguística, ciências da saúde, ciências humanas, ciências biomédicas, 

nutrição e alimentação de não ruminantes (suínos), medicina veterinária, geografia, 

administração, saúde, neurologia e neuropediatria. Dos quais 20 são do sexo feminino e 

15 do sexo masculino. A maioria dos profissionais são jovens com idade entre 31 a 35 

anos sendo um total de 28, 57 % dos participantes.

 Verificou-se que 77,15% dos participantes são concursados em regime de 40 

horas/dedicação exclusiva. Dos sujeitos 68,57% lecionavam antes de ingressar na 

universidade ao contratio dos 31,43% que não lecionavam, ou seja, não tiveram contato 

com a sala de aula como profissional docente. 

Em relação ao grau do curso de graduação 82,86% fizeram em nível de bacharel, 

e 14,29% fizeram licenciatura plena, apenas 2,85% (um sujeito) cursou licenciatura 

mais bacharel no curso de graduação. A formação em nível de pós-graduação 76,3% 

tem títulos de doutores e 15,8% tem títulos de mestres.      

  Foram realizados oito encontros semanalmente com temas diversificados, 

planejados de acordo com o interesse e as necessidades formativas dos participantes, 

indicadas no questionário inicial. As ações formativas foram realizadas por meio de 

debates, aulas dialogadas, seminários, rodas de conversa, coordenados por especialistas 

da área da educação. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram à 
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observação dos docentes durante a participação dos encontros e o diário de campo, 

contemplando anotações dos pesquisadores durante todo o processo. 

 

Resultados e Discussão 

No decorrer dos encontros os professores explicitaram suas dificuldades, suas 

histórias vividas na sala de aula, suas angustias e seus sentimentos quanto à profissão 

docente e os desafios da docência. As reflexões apresentadas no presente artigo foram 

elaboradas a partir da análise dos dados obtidos no decorrer da pesquisa.  

Em seus relatos, os professores revelaram que dentre as dificuldades encontradas 

no exercício da docência as mais significativas são: não dominarem as técnicas 

pedagógicas que os auxiliem no desenvolvimento das aulas, necessidade de melhorar o 

processo de avaliação discente, de maior interação entre alunos e professores e entre os 

próprios professores, dificuldade em lidar com o inesperado, gerando uma pressão 

excessiva, que é sufocante e frustrante. 

Ao participarem das atividades propostas na pesquisa-ação, os professores 

tiveram a oportunidade de compartilhar suas experiências em sala de aula e discutir com 

os colegas suas vivencias como professores, possibilitando assim aprenderem sobre 

como lidar com as diversas situações que surgem, envolvendo alunos e professor no 

momento da aula. Ao pensar nos desafios que a docência apresenta em suas vivencias 

como o preparo de uma aula, ao qual proporcionará o envolvimento dos alunos um dos 

docentes participantes exprimiu 

 

Propus temas dentro do cronograma e os alunos não gostaram. Me 

decepcionou! Preparei a aula, busquei na literatura e ao apresentar 

para os alunos eles não gostaram de trabalhar de estudar... os alunos 

gostavam mais das aulas práticas, mas a teoria é necessário para irem 

para a prática (professora 1). 

  

O desenvolvimento de ações formativas envolve esforços pessoais e 

institucionais orientados para a construção de conhecimentos, saberes e fazeres próprios 

da docência. A partir do que observam Melo, Oliveira e Peixoto (2016) reafirmam por 

meio de pesquisas que na maioria de instituições de ensino superior, embora professores 

possuam experiências significativas e anos de estudo em suas áreas específicas, 
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prevalece o despreparo acerca das questões relativas ao processo próprio de ensinar, 

sendo que a formação pedagógica não é adquirida rapidamente, é necessário construir 

coletivamente ações formativas para desenvolvê-la de acordo com as necessidades 

próprias da profissão em cada contexto específico. Nessa perspectiva, a ausência de 

compreensão dos docentes a respeito das práticas pedagógicas e das metodologias 

empregadas, como estruturantes das disciplinas e dos conteúdos que se pretende 

ensinar, comprometem o trabalho docente. Para Marcelo Garcia, essa compreensão 

indica que a combinação adequada entre o conhecimento da matéria e o correspondente 

conhecimento pedagógico e didático são essenciais para o desenvolvimento da aula 

(MARCELO GARCIA, 2009, p 19). 

No que se refere às dificuldades que os professores enfrentam cotidianamente, a 

rapidez das informações e o acesso superficial pelos estudantes constituiu-se em um dos 

temas recorrentes. De acordo com os docentes, é comum o fato de os alunos irem ao 

Google e buscarem a informação, isso também é um desafio aos professores como 

apresenta uma das docentes: 

 

... tem me preocupado porque os alunos querem mastigados os 

conhecimentos e não querem pensar. É a geração do Drº Google digita 

a pergunta e responde (professora 2). 

 

 

 Outro ponto questionado pelos docentes em relação ao papel do aluno é à falta 

de comprometimento destes. Há faltas constantes nas aulas pelos discentes é outro fator 

que compromete a participação ativa dos estudantes e a construção do saber, como 

apresenta na fala de outra professora  

 
“O aluno não tem maturidade de entender a importância da aula que 

tem para ele” (professor 3) 

 

Possivelmente a busca pela informação de uma maneira rápida e acessível tem 

despertado nos alunos o desinteresse em participar ativamente das aulas. Essa 

participação ativa do aluno nas aulas permite a construção do conhecimento 

possibilitando seu desenvolvimento como aluno e futuro profissional. Conhecimento e 
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informação são conceitos variados, conhecimento não se limita a informação como 

esclarece Pimenta, Anastasiou e Cavalet (2003) em um primeiro estágio temos a 

informação no segundo o conhecimento, que permite trabalhar com as informações, 

classificando-as, analisando-as e contextualizando-as. O terceiro estágio implica a 

inteligência, a consciência ou sabedoria. 

Com o curso de formação docente universitário, por meio das experiências que 

os docentes tiveram em seu percurso, ficou claro nas falas dos professores que a 

formação contribuiu para o exercício de seu papel como professor, um dos participantes 

atestou que: 

Com o curso foi possível enxergar melhor o nosso papel como 

formador de um profissional como um todo... (Professor 4). 

 

Outros depoimentos evidenciam a importância dos cursos de formação docente 

nas vivencias e condutas dos profissionais, estes se sentiram acolhidos e confiantes ao 

expressarem suas ânsias, sendo possível resignificar a docência, suas concepções e 

opções teórico-metodológicas.  

 

Modifiquei o tratamento do aluno tanto em aula, quanto no atendimento, 

adotando uma identidade de um professor mais acessível aos alunos 

(Professor 5); 

 

Tive contato com a metodologia que não conhecia, experimentei algumas e já 

as visualizo como uma maneira muito mais efetiva de estímulo ao 

conhecimento (Professor 6). 

 

Diante desses depoimentos percebemos que o curso de formação docente 

proporcionou aos professores perceberem que existem outros caminhos e recursos 

pedagógicos a conduzirem suas aulas e seus relacionamentos com os alunos, as 

metodologias utilizadas nos encontros, como processos dialógicos os inspirou a 

repensarem suas aulas, tornando-as menos expositivas e mais dialogadas. 

Por meio de observações realizadas durante curso de formação docente 

universitários, Vilela (2016 p. 31) constata as contribuições de ações formativas para a 

mudança de concepções de alguns docentes, ao relatar que esses profissionais “ao 

perceberem seu despreparo didático pedagógico para atuarem na profissão, sentem a 

necessidade de rever suas crenças e atitudes profissionais, revogando a abordagem 
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tradicional ou conservadora de ensino”. Essa perspectiva, conforme apontada pela 

autora referida, indica a necessidade de estimular e criar condições efetivas para que os 

professores universitários repensem suas práticas pedagógicas e construam de modo 

colaborativo, possibilidades e alternativas pedagógicas para a docência universitária. 

 

Algumas considerações 

Buscamos compreender por meio deste estudo os impactos das ações de 

formação continuada para o desenvolvimento do professor universitário, discutindo as 

questões relativas aos temas oferecidos nos cursos de formação docente, a fim de 

contribuir para a melhoria das práticas pedagógicas na universidade. Essas ações 

formativas permitiram a troca de experiências e, por conseguinte, para revigorar o 

interesse dos docentes para inovar as aulas e incrementarem suas práticas pedagógicas, 

tendo em vista maior e melhor envolvimento dos estudantes em seus processos 

formativos. Todos esses princípios norteiam o desenvolvimento profissional docente, 

que “tem como alicerce o construtivismo, e não os modelos transmissivos e que se 

procede em longo prazo, além de estar diretamente relacionado com os processos de 

reforma da escola” (MARCELO GARCIA 2009, p. 4). A concepção do construtivismo 

elencada a esses processos de formação é permitir que sucedam momentos de reflexão 

pessoal e coletivas, e trocas de experiências das práticas adotadas/vividas em salas de 

aulas por esses profissionais. 

A pesquisa-ação, com base na perspectiva emancipadora, na qual o professor é 

considerado um partícipe de seu processo formativo, respondeu à essa exigência. No 

entanto, as universidades deverão propiciar condições efetivas, desde a disponibilidade 

de horários, infraestrutura e incentivos para que seus professores possam e desejem 

investir em seu processo formativo, o que certamente se refletirá em sua prática 

pedagógica e, consequentemente irá contribuir para a melhoria do ensino universitário. 
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Resumo 
O presente trabalho é parte do mestrado do primeiro autor, consistindo em reflexões 

teóricas acerca do racismo, cultura e religiosidade afro-brasileira e ensino de ciências e 

biologia. Foi dividido em três partes: a primeira reflete sobre a população negra no 

Brasil, o racismo, e a criação da Lei 10.639/03 como alternativa para transformação 

dessa realidade a partir da educação; a segunda faz um apanhado histórico e cultural 

sobre as religiões afro-brasileiras e sua relação singular com a natureza, que é 

sacralizada, questionando se não poderiam estes conhecimentos serem trabalhados na 

educação para romper preconceitos e desenvolver maior tolerância na sociedade; e a 

terceira finaliza com propostas do estudo das religiões afro-brasileiras e a sacralização 

da natureza no ensino de ciências e biologia como forma de aplicar a Lei 10.639/03, 

também desmistificando-as, desconstruindo racismos e intolerâncias. 

Palavras-chave: Racismo; Intolerância; Educação. 

“Brasil, mostra a tua cara!” – Do racismo à Lei 10.639/03 

O Brasil apresenta a segunda maior população negra no mundo, consistindo em 

50,7% da sua população (IBGE, 2010). Este fato ocorreu graças a um grande fluxo de 

negros que vieram de países da África como Angola, Congo, Daomé, Moçambique e 

Nigéria, para serem aqui escravizados. Cerca de três milhões e seiscentos mil africanos 

foram retirados de seus territórios, sendo as civilizações bantos, islâmicas e sudanesas 

as mais representativas, trazendo apenas seus costumes e tradições, que resistiram ao 
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tráfico negreiro e a escravidão, atravessando diferentes gerações, e adaptando-se para 

sobreviver (BASTIDE, 1971).  

Hoje, a cultura brasileira possui fortes influências africanas, como na música, 

com o maracatu, o samba e diversos estilos de matriz afro que surgiram posteriormente 

no país; na linguística, com palavras como “moleque” e “caçula”, tendo origem em 

línguas africanas; nas religiões e manifestações de fé, com as diversas religiões afro-

brasileiras como a umbanda e o candomblé, e expressões religiosas, como as congadas. 

Hall (2004) traz que à medida que um sujeito se insere – e sente-se pertencente – em 

uma cultura étnica, racial, linguística e religiosa, constrói-se sua identidade. 

Estes povos que aqui chegaram constituem hoje uma maioria numérica de 

pessoas, porém são minorias em direitos, vítimas de um racismo que é estrutural. O 

racismo foi historicamente construído – juntamente do conceito de raça – para legitimar 

o poder de um grupo sobre outros, onde os brancos europeus foram postos como mais 

evoluídos, enquanto os indígenas e negros como menos evoluídos e mais próximos do 

“estado natural/primitivo” (QUIJANO, 1998). Hoje compreende-se que este preconceito 

racial, institucionalizado, não passa de uma forma de um grupo tentar dominar e 

segregar o outro, servindo de apoio para grandes violências que foram produzidas, como 

o processo de escravidão dos negros e extermínio dos indígenas.  

Resquícios do período da escravidão ainda sobrevivem, com a marginalização 

das populações negras e também o genocídio que dizima jovens negros no país. Flores 

(2016) reflete acerca das relações de poder que marginalizam e excluem os negros na 

sociedade brasileira, onde um adolescente de pele negra tem três vezes maior chance de 

ser assassinado que um branco. Pensamos que o preconceito pode também se manifestar 

através da tentativa de aniquilação das tradições de um povo, como é o caso da 

perseguição histórica e estigmatização das religiões afro-brasileiras. 

A partir deste cenário brasileiro historicamente racista, foram gradativamente 

construídas medidas para tentar modificar esta realidade. Na metade do século XIX, 

paralelamente a criação da lei que criminaliza a segregação racial, começaram a surgir 

grupos de pesquisas acadêmicos no Brasil – Centro de Estudos Afro-Orientais na UFBA 

em 1959, Centro de Estudos Africanos da USP em 1968 e o Centro de Estudos Afro-

Asiáticos na atual UCAM, em 1973 – com foco nos estudos sobre África e questões 
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afro-brasileiras, construindo conhecimentos acerca das culturas, histórias e tradições dos 

povos negros (PEREIRA, 2010). Estes centros de estudo também representam locais de 

militância, resistência e valorização destas culturas.  

Juntamente a este processo acadêmico, por volta da década de 70, durante a 

ditadura militar, ocorreu um maior fortalecimento e organização dos movimentos 

negros modernos, que questionaram intensamente as razões das desigualdades sociais, 

educacionais e econômicas entre negros e brancos. Pereira (2010) traz que no meio 

destes processos acadêmico-militantes, exigiu-se que fossem construídas políticas 

públicas que valorizassem a cultura e história negra no Brasil, e que a educação poderia 

ser uma alternativa para este processo.  

A Lei 10.639/03 aparece como alternativa para transformação desta realidade 

social. Decretada em nove de janeiro de 2003, no início do primeiro governo do então 

presidente Lula, ela “altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de 

Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira” em todo o 

ensino formal no Brasil (BRASIL, 2003, p.1). Ao ser implementada, foram construídas 

diretrizes com objetivo de guia-la, definindo prioridades e possibilidades, e ainda hoje, 

encontram-se dificuldades nas suas aplicações. Dentre elas, compreender a valorização 

da oralidade, da arte, dança, cultura de raiz africana, educação patrimonial, aprendizado 

a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro, ensino de cultura afro-brasileira e de suas 

manifestações culturais, formação de professores com preparo para combate do racismo, 

discriminações, intolerância, preconceito, estereótipos, como também trabalhar a 

diversidade cultural de uma forma inclusiva em suas respectivas disciplinas (BRASIL, 

2004). 

Faz-se necessária a compreensão de que o Brasil é um país multicultural, e que 

cada povo, com suas identidades e particularidades, merece respeito e atenção. Surge 

então o desafio de pensar em propostas de ensino que abarquem a complexidade das 

questões étnico-raciais, rompendo com estigmas e valorizando as culturas e tradições 

africanas e afro-brasileiras. 
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Religiões afro-brasileiras e a sacralização da natureza: resistência e formação de 

uma consciência ambiental 

As religiões afro-brasileiras constituíram-se a partir dos negros escravizados que 

chegaram no Brasil. Cada povo trouxe suas tradições e crenças, e a partir de diversos 

movimentos, surgiu uma diversidade religiosa. Primeiramente elas apareceram na 

periferia urbana, onde os negros apresentavam maior liberdade de movimento e de 

organização, se espalhando por todo o país, tomando diversos nomes como Batuques, 

Candomblé, Catimbó, Macumba, Tambor de Minas e Xangó (JENSEN, 2001).  

Jensen (2001) traz que durante muito tempo, as religiões afro-brasileiras foram 

proibidas e os terreiros frequentemente abordados pelas autoridades durante suas 

cerimônias. Santos católicos então foram justapostos às divindades, e os terreiros 

começaram a apresentar diversos elementos católicos, como forma de “disfarçar” o 

culto de origem afro e conseguir assim perpetuá-lo. O sincretismo tornou-se uma 

estratégia de sobrevivência e resistência. Bastide (1971, p. 72-73) conta sobre a vida dos 

negros no Brasil, e traz que:  

 

O branco imaginava que eles dançavam em homenagem à Virgem ou 

aos santos; na realidade, a Virgem e os santos não passavam de 

disfarces e os passos dos bailados rituais cujo significado escapava aos 

senhores, traçavam sobre o chão de terra batida os mitos dos orixás ou 

dos voduns... A música dos tambores abolia as distâncias, enchia a 

superfície dos oceanos, fazia reviver um momento a África e permitia, 

numa exaltação ao mesmo tempo frenética e regulada, a comunhão 

dos homens numa mesma consciência coletiva (BASTIDE, 1971, p. 

72-73). 

 

No século XX, surge no sudeste brasileiro uma nova religião: a Umbanda. Fruto 

de práticas antigas, ela possui traços do Espiritismo Kardecista, como também de 

religiões e crenças Ameríndias, Africanas e Católicas, representando assim uma religião 

de grande ecletismo, miscigenação e riqueza de expressões (JENSEN, 2001; 

MAGNANI, 1986; SILVÉRIO, 2010). Apresenta forte “sincretismo” (ou sobreposição) 

entre os Orixás e os Santos Católicos. Magnani (1986) conta que nos terreiros 

umbandistas reza-se orações católicas, canta-se músicas para as divindades africanas, e 

em seus altares, ou congás, costuma-se ter imagens de santos, budas, orixás, entidades 
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espirituais diversas, entre outros, mostrando a pluralidade cultural presentes nesses 

espaços e cultos.  

Esta diversidade de religiões e religiosidades surgiu a partir de tradições 

africanas, interrompidas e retomadas por pressões diversas, mas que perduravam ao 

longo dos séculos, de formas variadas, as mesmas fidelidades místicas vindas da África, 

procurando “nichos” onde pudessem se integrar e se desenvolver (BASTIDE, 1971). 

Seus cultos ao se fazerem presentes, de formas marcantes e atuantes, construíram e 

disseminaram símbolos e representações, criando interpretações que permeiam os 

saberes populares e fazem parte das identidades brasileiras. Os terreiros e casas de 

religiões afro-brasileiras consistem em espaços de resistência, onde as tradições são 

mantidas “a duras penas” (PORTUGUEZ, 2015).  

Uma característica importante nessas crenças e religiões consiste na prática de 

sacralizar a natureza, onde divindades são representadas e representam elementos e 

espaços naturais. Os Orixás, Voduns e Inkinses são divindades diversas vezes 

interpretadas como elementos da natureza. Os pântanos e águas lamacentas representam 

a Orixá Nanã; as cavernas, terra e cemitérios representam Orixá Omolu/Obaluaiê; as 

florestas representam Orixá Oxóssi; as plantas e ervas o Orixá Ossain; as tempestades, 

vento e raios pertencem a Orixá Oya/Iansã; o trovão e rochas ao Orixá Xangô; a chuva, 

água doce e cachoeiras a Orixá Oxum; o arco-íris ao Orixá Oxumarê; o mar a Orixá 

Yemanjá; o ferro a Ogum; entre outros exemplos (PORTUGUEZ, 2015). Assim, 

cachoeiras, praias, pântanos, chuvas, trovões, lama, árvores participam do sagrado 

popular e atuam na construção da identidade dos afro-religiosos. 

Plantas são usadas quase que obrigatoriamente nos trabalhos de formas diversas, 

como banhos e defumações. São atribuídas a elas propriedades mágico-encantadas, e 

também é nelas que se encontra a fonte do Axé, energia central e vital nas religiões afro-

brasileiras, responsável por nutrir e revigorar seus fiéis (MEIRA; OLIVEIRA, 2011).  

Minerais também se fazem sagrados. Rochas como argila, laterita e seixos 

recebem funções importantes nos ritos, assim como a água que tem funções diversas 

nos trabalhos espirituais, onde cada variação (chuva, de mina, mar, nascente, cachoeira, 

entre outras) apresenta diferentes princípios e utilidades (PORTUGUEZ, 2015).  
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As oferendas na natureza são de grande importância, representando momentos 

de conexão com o sagrado, agradecimento e devoção aos Orixás e entidades espirituais. 

Silvério (2010) traz que atualmente tem se desenvolvido a noção da utilização 

principalmente de elementos que sejam biodegradáveis, minimizando ao máximo 

possível os impactos ambientais causados por essas. Para Silva (2000), outro ponto 

interessante é a presença de algumas reservas ecológicas, parques e áreas verdes 

preservadas com objetivo de permitir que os afro-religiosos façam seus cultos na 

natureza e oferendas com paz e respeito, como é o caso do Vale dos Orixás, na reserva 

ecológica de Juquitiba, e do Santuário Ecológico da Serra do Mar, ambos no estado de 

São Paulo. 

Silva (2000) nos conta que as religiões afro-brasileiras e seus adeptos se 

adaptaram para o ambiente urbano, recriando conexões com a natureza, ao, por 

exemplo, usar ervas secas no lugar de plantas frescas e fazer trabalhos em praças e 

parques.  

Mesmo que localizados em centros urbanos e não possuindo áreas verdes, os 

terreiros são diversas vezes chamados de “roças” (PORTUGUEZ, 2010). Isso ocorre, 

pois esses espaços representam uma reconexão com as tradições, com o rural, o natural, 

o verde e o vivo, possibilitando que seus adeptos possam se conectar com esses 

elementos a partir de memórias e sensações. 

Esses elementos da natureza - água, folhas, rochas, sais, fogo, tubérculos, grãos, 

hortaliças e animais - são frequentemente utilizados nos cultos das religiões afro-

brasileiras, representando uma forma de comunicação e interação entre o ser humano e 

o mundo divino. Por isto ocorrem as oferendas, culinária sagrada, ebós (PORTUGUEZ, 

2015), como também banhos de ervas, defumações. Portuguez (2015, p.95) diz:  

 

Para os praticantes do Candomblé, do culto de Ifá, da Umbanda e outros, a 

natureza é sagrada, é lugar de adorar as divindades, pois é dela que tudo vem 

e é para ela que retornamos com nossos corpos após a morte. Nossa pele, 

nossa carne, nossos ossos, tudo em nós “vira terra”, mistura-se com ela, de 

forma que com o tempo nos tornamos parte de sua massa, para que depois 

voltemos ao ciclo de nutrientes do solo, que alimenta toda a cadeia que 

possibilita a existência da vida em nosso planeta. De nós, resta o espírito, que 

retorna ao mundo invisível, porém perceptível. Também resta a memória que 

deixamos pelos nossos feitos (bons e maus), que ficarão na lembrança de 

nossos entes queridos, amigos e inimigos. Resta também nossa carga 
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genética, perpetuada pelas gerações que nos sucedem. Então, morrer e viver 

são coisas inerentes à existência humana, são momentos distintos, mas 

complementares, que fazem parte do pacto inquebrável da criação. Pacto 

esse, criado pelas divindades, governados pelas leis da biologia, da química, 

da física e sem esquecer que elas também são leis divinas (PORTUGUEZ, 

2015, p. 95). 

 

Ainda hoje existe grande estigma e preconceito em relação às religiões afro-

brasileiras, que historicamente vem sofrendo ataques e perseguições. Para que estas 

existam, é preciso que se tenha um meio ambiente preservado, com áreas naturais 

saudáveis, possibilitando que seus cultos aconteçam. Também precisa-se de respeito e 

tolerância, algo que deve ser construído a partir de políticas públicas, como é o caso da 

Lei 10.639/03 que abre brechas para que a educação seja um instrumento de combate do 

racismo e intolerância. Então ficam as questões: como trabalhar a história e cultura das 

religiões afro-brasileiras nas escolas, de forma que se rompa estes estigmas que as 

acompanham? Visto que estas crenças interagem com a natureza de uma forma 

complexa, de profundo respeito e devoção, seria possível pensar sobre uma consciência 

ambiental a partir da relação das religiões afro-brasileiras com a natureza? Como 

trabalhar essas reflexões no ensino formal?  

 

O ensino de biologia e ciências para romper com estigmas e preconceitos  

 A escola consiste em espaços formais de aprendizado, onde sujeitos que a 

frequentam interagem, socializam, dialogam teorias e práticas, mas também segregam 

determinados grupos. Santos (2015) traz que essa educação escolar consiste em espaço 

e tempo de formação de identidades socioculturais, onde preconceitos são reproduzidos, 

e também podem ser enfrentados. A sociedade brasileira tem como hegemônicas as 

religiões judaico-cristãs, e o que foge desse eixo cristão, é tido como inferior, não real, 

demoníaco, e devido à escola ser um lugar de encontro de vários segmentos da 

sociedade brasileira, também é espaço de intolerâncias com as religiões de matriz 

africana e seus adeptos.  

Voltando para a Lei 10.639/03, dentre suas diretrizes (2004, p. 24) encontra-se a 

necessidade de: 
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Introdução, nos cursos de formação de professores e de outros profissionais 

da educação: de análises das relações sociais e raciais no Brasil; de conceitos 

e de suas bases teóricas, tais como racismo, discriminações, intolerância, 

preconceito, estereótipo, raça, etnia, cultura, classe social, diversidade, 

diferença, multiculturalismo; de práticas pedagógicas, de materiais e de 

textos didáticos, na perspectiva da reeducação das relações étnico-raciais e do 

ensino e aprendizagem da História e Cultura dos Afro-brasileiros e dos 

Africanos (BRASIL, 2004, p. 24).  
 

É urgente a discussão nas escolas sobre as religiões afro-brasileiras de maneira 

aberta e sem estigmas, e para isso se faz necessária à formação de professores e demais 

profissionais da educação capacitados para lidar com a multiculturalidade e o combate 

aos preconceitos – visto que estes também estão inseridos num contexto multicultural, 

assim como os alunos, pois todos são indivíduos socioculturais. São relatados casos de 

violência contra jovens adeptos, sendo reprimidos, humilhados, e sentindo medo de 

assumirem suas crenças, e indiferença dos educadores perante estes acontecimentos, 

além de não valorização do estudo da temática afro-religiosa nas escolas – o que 

geralmente está associado a uma crença cristã que é divergente desta (SANTOS, 2015). 

Estes apontamentos nos levam a pensar que a escola é um espaço de conflitos, e 

também deve ser de ações e reflexões, levando a um respeito e compreensão do outro, 

combatendo o racismo religioso e qualquer forma de preconceito e intolerância.  

O ensino de biologia e ciências perpassa grande parte da educação formal 

brasileira, sendo trabalhadas de forma obrigatória no ensino fundamental e médio. Uma 

educação científica é tida como essencial para a formação de um cidadão que atua 

ativamente no mundo em que vive, compreende as tecnologias que se relaciona e os 

fenômenos que é submetido, também respeitando o ambiente que interage e os demais 

seres vivos (CACHAPUZ et al., 2005). Um ensino humano e eficiente de ciências e 

biologia pode ajudar numa melhor compreensão da diversidade biológica e cultural. 

Estaria o ensino de ciências e biologia incentivando a construção de cidadãos que 

respeitam as diversidades?  

  A ciência consiste num processo histórico e cultural marcado pela 

legitimação de poder para algumas classes e consolidação de preconceitos perante 

outras. Atualmente, o cenário que se tem é o de desconstrução de uma noção científica 

que atenda exclusivamente os interesses das classes hegemônicas, buscando a 
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construção de um ensino de ciências e biologia multicultural e que respeite diferentes 

contextos e culturas. Ao refletir acerca das questões étnico-raciais e suas demandas – 

combate ao racismo, intolerância religiosa, etc – com a Lei 10.639/03, compreende-se 

que o ensino das questões científicas é um campo rico para desconstruções de 

preconceitos.  

A partir da Lei 10.639/03 e de suas diretrizes e propostas, um exemplo para 

aplica-la ao ensino de ciências e biologia poderia ser a reflexão sobre um ditado em 

Iorubá – língua africana que perpassa religiões afro-brasileiras, como o Candomblé 

nação Ketu – diz que: “KÒ SI EWE KÒ SI ÓRISÁ”, significando “SEM FOLHAS 

NÃO HÁ ORIXÁ”. Sem folhas não se conecta com o sagrado, e também não se vive, 

visto que a fotossíntese é algo essencial, produzindo oxigênio e glicose, que nutrem os 

organismos, captando do sol a energia necessária para que exista a maioria das formas 

de vida no planeta. As plantas, dessa forma, podem nutrir tanto físico, quanto 

espiritualmente.  

Verrangia e Silva (2010) também discutem sobre a importância do ensino de 

ciências para desenvolver a cidadania, focando no estudo das questões étnico-raciais. 

Em seu artigo, trazem diversas propostas de como trabalhar esta temática, e um dos 

focos são os “Conhecimentos tradicionais de matriz africana e afro-brasileira e 

Ciências”, sugerindo que se elaborem: 

 

(...) atividades de ensino que abordem, sob a ótica cultural das populações 

tradicionais africanas e afro-brasileiras, o estudo: da vida; dos fenômenos 

naturais; dos animais; das plantas; das relações entre formas vivas e não 

vivas; da saúde; da produção de alimentos; entre outros. Tais atividades 

podem diferenciar tais conhecimentos daqueles produzidos pelas Ciências 

Naturais, mas com a intenção de valorizá-los enquanto patrimônio cultural 

mundial (VERRANGIA; SILVA, 2010, p. 715). 
 

 Também é proposto que se trabalhe as conexões da ciência contemporânea com 

os conhecimentos das comunidades tradicionais afro-brasileiras e ameríndias, tendo 

uma relação com as ervas e plantas medicinais que diversas vezes é de interesse 

científico e econômico (VERRANGIA; SILVA, 2010). Plantas, fenômenos naturais, 

alimentos, formas vivas e não vivas que para as tradições e crenças afro-brasileiras são 
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sagradas, e que podem ser contempladas no ensino de ciências e biologia, participando 

da formação de uma consciência de respeito ambiental e multicultural. 

O estudo das relações afro-religiosas com a natureza pode ser uma possibilidade 

de implementar a Lei 10.639/03 para o ensino de biologias e ciências, levando também 

sentimentos e noções de pertencimento. Quantos estudantes adeptos de crenças de 

matrizes africanas se sentem menosprezados por ou nunca estudarem suas crenças, ou 

apenas escutarem comentários preconceituosos? O respeito à diversidade cultural deve 

ser trabalhado em todas as disciplinas escolares, e no caso da relação destas religiões 

com a natureza, poderia ser refletido em diversas partes das ciências, como no respeito 

aos ambientes naturais como matas, florestas, cachoeiras, mares, ou na visão de vida e 

morte cíclica, fazendo conexões com ensinos de educação ambiental, botânica, 

zoologia, ecossistemas, ciclos biológicos e químicos, entre outros, de uma perspectiva 

transdisciplinar.  

Santos (2015), doutor em educação, formador de professores na UFOP e pai de 

santo em um terreiro de candomblé adverte da pequena quantidade de pesquisas sobre 

religiões afro-brasileiras em diálogo com a Educação, e em especial nos programas de 

pós-graduação em educação, visto que a maioria destas ocorre em outros programas, 

como de antropologia e história. Dessa forma, compreende-se a grande importância 

destes trabalhos que abordam as relações étnico-raciais e religiosidade afro-brasileiras 

nos contextos educacionais. São trabalhos políticos. É necessário pensar uma educação 

que veja a igualdade como igualdade de direitos e também respeito à diversidade de 

pessoas, sendo assim multicultural, compreendendo a variedade de crenças, 

religiosidades e culturas como únicas, dignas de respeito e sem hierarquias de melhores 

ou piores.  

 

Existem em todo o mundo não só diversas formas de conhecimento da 

matéria, da sociedade, da vida e do espírito, mas também muitos e diversos 

conceitos e critérios sobre o que conta como conhecimento. (SANTOS, 2007, 

p.86) 
 

Os conhecimentos também são diversos, variando de acordo com as formas 

como cada cultura se relaciona com o ambiente onde vive, suas crenças e hábitos. 
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Boaventura de Sousa Santos (2007) traz que o pensamento contemporâneo é abissal, 

existindo grande polarização de ideias, distâncias e abismos entre bom e mal, metrópole 

e colônia, legal e ilegal, ciência e conhecimentos populares, criando binarismos, 

fragmentações, estigmas e preconceitos.  

É preciso ir além do pensamento abissal e compreender a diversidade como 

legítima, rompendo com hierarquias e preconceitos. É necessário descolonializar o 

ensino de ciências e biologia, trazendo seus focos para a pluralidade ambiental e cultural 

que aqui existem. Uma proposta é a de pensar nas relações das religiões afro-brasileiras 

com a natureza como algo complexo, cheio de respeito, emoção e fé, vivas, presentes e 

participantes da pluralidade que é o Brasil. Essas relações perpassam a vida de muitos 

brasileiros, hoje não só negros, e estão por toda a cidade, inclusive nas escolas. É 

preciso abrir-se para o plural. Poderia ser o estudo das religiões afro-brasileiras e sua 

relação singular com a natureza uma forma de colocar em prática a Lei 10.639/03 nos 

estudos de biologia e ciências, ao compreender diferentes visões de seus elementos 

naturais, possibilitando desmistifica-las? Que tipo de educação é essa que seria possível 

de nos mobilizar a respeitar todas as religiões, como também a natureza?  
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Resumo:  

O presente artigo tem como proposta a análise de uma campanha publicitária “Agro: A 

indústria Riqueza do Brasil”, da rede globo televisão e o programa "Um pé de Quê?”, 

apresentado por Regina Casé e exibido pelo canal Futura. Escolhemos esses dois 

produtos midiáticos, pois ambos disseminam informações associadas as questões 

ambientais e consideramos importante avaliar como a mesma temática é difundida. O 

principal objetivo é debater ás questões ambientais contemporâneas disseminadas pela 

mídia, pois entendemos que o discurso midiático tem atingido de forma tangencial a 

população, sendo de suma importância discussões que desenvolvam reflexões acerca do 

que se lê, vê e ouve sobre o meio ambiente. A partir dos resultados, demonstramos que 

a mídia não é neutra e ingênua, pelo contrário, ela muita das vezes dilui a consciência 

do espectador leigo. Em vista disso, discutimos a importância do indivíduo saber 

interpretar a notícia como ela é, e não como ela é retratada, para que seja capaz de 

interpretar as mensagens para além do senso comum. 

 

Palavras-chave: Produção agrícola; Mídias; Meio ambiente 

 

A mídia é um conjunto diverso de meios de comunicação e veiculação de 

informação, seja ela escrita, falada, televisiva ou virtual. Sabemos que os meios de 

comunicação em massa, tais como revistas, jornais, internet e televisão difundem de 

maneira rápida notícias da atualidade que tratam questões sobre religião, política, 

economia, focos de tensões, saúde, beleza e meio ambiente. Na vida contemporânea, os 

meios de comunicação ditam regras de consumo, conduta e de como ver o mundo. 

Nesse contexto, é notório o poder da mídia em formar opiniões e pré-conceitos sobre 
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um determinado assunto em uma sociedade. Diante do discurso midiático, Deleuze e 

Guatarri (2000: 12) destacam que: 

 

Os jornais, as notícias, procedem por redundância, pelo fato de nos dizerem o 

que é "necessário" pensar, reter, esperar, etc. A linguagem não é informativa 

nem comunicativa, não é comunicação de informação, mas — o que é 

bastante diferente — transmissão de palavras de ordem, seja de um 

enunciado a um outro, seja no interior de cada enunciado, uma vez que um 

enunciado realiza um ato e que o ato se realiza no enunciado. 

 

Para Martinez (1999), a função dos meios é influenciar os receptores, e essa 

influência pode ser maior se o receptor não dispuser da totalidade das ferramentas para 

sua análise. De acordo com Loisos (2002), devemos ler os registros visuais presentes e 

“não presentes” e somente assim nos desvencilharemos da leitura de senso comum. É 

necessário que o cidadão tenha um olhar atento diante das informações midiáticas, 

sempre se perguntando quem fala, porque fala e o que as ausências implicam. 

Valendo-se das premissas de Loisos (2002), não podemos acreditar de maneira 

ingênua no que vemos e as evidências devem ser investigadas. Sendo assim, o discurso 

midiático não deve ser compreendido como um discurso simplista e ingênuo, pois por 

detrás dos fatos apresentados pela notícia há um interesse político, econômico e 

religioso. Por isso, é de suma importância o cidadão saber interpretar a notícia como ela 

é, e não como ela está sendo retratada. Consideramos ser importante entendermos que a 

informação não é conhecimento. Ela pode até ser um passo importante, mas o 

conhecimento se dá através da crítica. Perante o exposto, viu-se a necessidade de se 

discutir como a educação ambiental (EA) é tratada na mídia.  

 

Educação Ambiental na mídia 

Não há dúvidas de que a educação ambiental está presente em nosso cotidiano. 

Questões sobre conservação e preservação de espécies, mudanças climáticas, produção 

e descarte de lixos são publicadas constantemente pela mídia. Essa por sua vez, assume 

um papel importante na propagação de informações sobre meio ambiente. As imagens 

escolhidas discursam questões ecológicas que são capazes de formar opinião em uma 

determinada sociedade de como ser, ver e viver o mundo. Diante disso, o modo como os 
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discursos ecológicos são transmitidos, processados e como o “conhecimento” é gerado 

são gigantescos.  

No entanto, Silva (2010) destaca que o cidadão não tem o costume de avaliar as 

imagens existentes no cotidiano e acaba “consumindo” a informação de maneira rápida 

e sem reflexão o que influi na sua maneira de pensar sobre as questões ambientais. Em 

vista disso, somos convocados a pensar que a sociedade absorve de maneira rasa e 

simplista as informações sem um questionamento ético, capaz de codificar os discursos 

propagados. Bruzzo e Guido (2012, p. 156) dizem que os telespectadores são habituados 

a formas narrativas que combinam informação e entretenimento, com lamentável 

diluição da primeira. Para Baccega (2001) apud Leão (2008) é importante entender que: 

  

(...) informação não é conhecimento. Poderá até ser um passo importante. 

Mas o conhecimento implica crítica.(...) é um processo que prevê a condição 

de reelaborar o que vem como um dado, possibilitando que não sejamos 

meros reprodutores; inclui a capacidade de elaborações novas, permitindo 

reconhecer, trazer a superfície o que é virtual, o que, na sociedade está ainda 

mal desenhado, com contornos borrados. (Baccega, 2001, p. 8 apud Leão, 

2008, p.42). 

 

De acordo com Loureiro (2006), o pensar criticamente a educação ambiental é 

dialogar com os pontos de vista ecológicos de mundo sem determinar um único 

conceito como verdadeiro. Nesse contexto midiático, consideramos que os discursos 

propagados a respeito do meio ambiente, sejam eles por meios de comunicação oral 

e/ou visual não devem ser descartados, mas sim debatidos. De acordo com Guido e 

Bruzzo (2012) a televisão e o cinema modificam o modo como vemos o mundo natural 

e cooperam na caracterização da nossa relação com os seres vivos.  

O presente artigo tem como proposta a análise de uma campanha publicitária 

“Agro: A indústria Riqueza do Brasil” – “Tema: Milho é Agro”, da rede globo de 

televisão e o programa "Um pé de Quê?” – “Episódio Milho”, apresentado por Regina 

Casé e exibido pelo canal Futura. Escolhemos esses dois produtos televisivos, pois 

ambos disseminam informações acerca do milho e consideramos importante avaliar 

como a mesma temática é difundida. 
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O processo de análise da campanha 

A campanha publicitária tem duração de 50 segundos e é exibida na rede globo 

de televisão, no horário nobre nos intervalos da novela e jornal. A campanha Agro é 

uma marca fabricada pelas gerências de marketing e de comunicação da Rede Globo 

com o slogan “Agro: A indústria Riqueza do Brasil”. A campanha tem como objetivo 

divulgar á população as diversas produções agrícolas existentes no Brasil. Para análise 

discutiremos a campanha cujo tema é o milho. 

A propaganda tem como discurso: O milho é agro. É o grão mais consumido do 

mundo e juntamente com a soja é base da ração animal. O milho está presente na 

comida da galinha, do porco e da vaca de leite. Está no saquinho de pipoca e até no 

amido do talco infantil. Com o milho se faz até etanol. O milho dá lucro. As fazendas 

brasileiras faturaram 43 milhões de reais em 2015. O milho está na exportação, 6 

bilhões de dólares em 2015. O milho está no investimento com 136 milhões de dólares 

aplicados na variedade de sementes. Milho, mais uma riqueza brasileira. Agro é Tech, 

Agro é Pop, Agro é tudo. (Narrativa – voz off) 

“Agro é tudo”: Na campanha, o milho é apresentado como um produto de 

mercado que movimenta a economia brasileira. Nesse contexto, os valores apresentados 

com a venda do milho, mostram para o telespectador que o agronegócio é extremamente 

lucrativo, gerando riqueza para o país.  

“Agro é Tech”: As imagens de grandes monoculturas de milho com a presença 

de maquinários corroboram a ideia de mecanização no campo e o aumento da produção. 

Os investimentos aplicados na variedade de sementes reforçam que o grande produtor 

rural desfruta das modernidades do campo genético para melhorar a vida da população.  

Por fim, ao destacar o milho como um cereal presente no setor alimentício do 

homem, dos animais e também presente em quase tudo que consumimos (gasolina e 

talco de bebê) a mensagem de que “Agro é Pop” é apresentada.  

Compreendemos que a campanha publicitária defende e afirma suas informações 

acerca do milho de acordo com seus interesses políticos e econômicos. É notório que 

seu discurso não está fora da cultura de mercadoria, pois o agronegócio é conduzido 

como modelo de produção agrícola, que além de movimentar a economia do país, é 

sinônimo de avanço tecnológico e de modernização do campo. O discurso nada inocente 
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faz com que o espectador leigo se esqueça “das palavras não ditas” como: as 

devastações ambientais em prol das atividades agrícolas, os impactos ambientais 

gerados, o uso crescente de agrotóxicos no país, a introdução dos transgênicos no Brasil 

e os malefícios e benefícios advindos de sementes geneticamente modificadas. Por fim, 

o encantamento provocado pelas expressões “Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo”, 

dilui e camufla a gravidade dos acontecimentos ocorridos no meio ambiente e promove 

acomodação do espectador orgulhoso em relação ao cenário agrícola.  

 

O processo de análise do programa Um Pé de Quê? 

O programa apresentado por Regina Casé, foi criado e produzido pela 

Pindorama Filmes e é exibido no Canal Futura. Segundo o site, o programa já está no ar 

há 10 anos e, desde então, já divulgou informações de 100 tipos de árvores de todo o 

bioma brasileiro. Na análise, discutiremos o episódio cujo tema é o milho e que tem 

duração de 23 minutos e 55 segundos.  

 O programa inicia com a imagem de Regina Casé manipulando diversos milhos 

e perguntando aos telespectadores se eles já comeram milho laranja, roxo, branco, preto 

e malhadinho. Posteriormente, ela retrata que existem 12 mil variedades de milho no 

mundo e que soube disso e de muito mais no episódio do programa. Nesse primeiro 

momento, a apresentadora convida os telespectadores a assistirem o programa para 

obterem mais conhecimento a respeito do milho, assim como ela adquiriu. 

Em grande parte do episódio em questão, o cenário dá-se em uma monocultura 

de milho. Regina Casé apresenta o Teosinto, uma espécie ancestral do milho que se 

difere muito do milho que estamos acostumados a ver. Em seguida, o milho é 

apresentado de forma científica: O milho é uma gramínea que varia de 1 a 4 metros de 

altura, é constituída de um caule ereto, não ramificado, apresenta9ndo nós e entrenós, 

como o bambu. Desses nós que saem as espigas, cada uma com mais ou menos de 200 a 

400 grãos. As suas folhas são dispostas de maneira alternada. (Trecho retirado do 

episódio)   

Após a definição morfológica da planta, a apresentadora diz que Zea mays é o 

nome científico do milho e que seu significado é “sustento da vida”. Logo em seguida, 

aborda informações acerca do valor nutricional do cereal.  Posteriormente, a história do 
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milho é apresentada através das lendas Asteca, Inca e Maia, o que indica que esses 

povos são pioneiros no cultivo. A apresentadora aponta as dificuldades de dispersão 

natural da semente do milho devido ao apodrecimento do grão dentro da espiga. Diante 

disso, ressalta-se a importância da dispersão artificial feita pelo homem.  

Um pesquisador da EMBRAPA é entrevistado e conta a história da trajetória do 

milho desde a América Central até a América do Sul. O pesquisador também discute 

questões acerca da manipulação genética, da domesticação e variedade do milho. Além 

disso, o mesmo diz que é possível a produzir um híbrido que responda ou não a muito 

adubo químico. Ainda na entrevista, é evidenciado que a agricultura moderna está 

substituindo as diversidades locais (crioulas) por um único híbrido e essa substituição 

tem acarretado o desaparecimento das variedades e das culturas.  

Diante dessas informações, Regina Casé pergunta para o pesquisador se é 

importante a troca de sementes. Ele responde que sim e destaca que, para evitar a perda 

da diversidade e variedade local, é necessário obter trocas de sementes entre 

determinadas comunidades e seleção genética de forma participativa com os 

agricultores. 

Após esse debate, Regina Casé e o pesquisador da EMBRAPA encontram-se 

com Juliana, uma produtora orgânica de milho em Magé, no estado do Rio de Janeiro. 

Nesse encontro há uma mesa com diversas sementes que vieram de diferentes pequenos 

produtores orgânicos do país. As sementes, por sua vez, vieram acompanhadas de uma 

carta que descreviam a história do plantio do milho na comunidade. Nesse cenário, 

Regina Casé reforça a importância da troca de sementes e divulga o email do 

pesquisador da EMBRAPA para os interessados na troca.  

O programa divulga o ranking de produção mundial do cereal e classifica os 

Estados Unidos em primeiro lugar, a China em segundo e o Brasil em terceiro. Regina 

Casé informa que 30% da produção de milho no Brasil vem da agricultura familiar e 

pede para Juliana explicar o que é agricultura familiar e como é produzir milho em um 

pequeno sítio. A pequena agricultora fala também dos benefícios medicinais do uso do 

“cabelinho” do milho. Por fim, Juliana diz como são feitas a colheita e a distribuição do 

milho e lamenta que a cidade de Magé não soube reconhecer o valor de uma feira 

orgânica. Diante disso, ela vende seu produto no Rio de Janeiro. 
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Após o diálogo com a pequena produtora orgânica, informações a respeito do 

milho e sua importância na alimentação de animais, produção de plásticos, adesivos, 

pólvora, antibióticos, etanol e sua utilização na indústria são difundidas. Em outro 

cenário, a apresentadora destaca a importância do milho como substituto do sorvo nas 

tradições africanas, bem como, os diferentes pratos servidos aos Orixás no Centro de 

Umbanda. Um dos pratos oferecidos aos Orixás é a pipoca e, aproveitando essa 

temática, Regina Casé relata que esse alimento no cinema representa 40% do lucro.  

Ao final do programa o pesquisador da EMBRAPA diz que o milho é a história 

da vida e não deve ser considerado apenas como um produto comercial, mas deve ser 

preservado, pois além do milho, nós temos o deus do milho que santifica o amor e ele 

deve ser cultivado assim como os Astecas fizeram. 

Nesse episódio observamos que o milho não é tratado apenas como um produto 

comercial. O programa traz informações diversas sobre o milho e sua influência na 

culinária, religião, história, tecnologia e ciência. Nota-se também que o programa 

buscou priorizar informações acerca da agroecologia (uma parcela minoritária de 

produção existente no país) com o intuito de orientar o entendimento do espectador 

leigo as questões da agricultura familiar e sua relevância. Na fala da pequena 

agricultora, constatamos uma postura ecológica que dita o comportamento 

ambientalmente correto de um agricultor orgânico com o intuito de sensibilizar e 

estimular o espectador para a causa ecológica. Observamos o discurso de participação 

coletiva na fala do pesquisador da EMBRAPA para solução de agravos à natureza tais 

como, a erosão cultural, a erosão genética e de como agir frente ás situações 

apresentadas.  

 

Considerações Finais 

Diante das análises conseguimos perceber que a mídia não é neutra. Os meios de 

comunicação de massa defendem e afirmam informações sobre o meio ambiente de 

acordo com seus interesses políticos e econômicos. De acordo com Biz (2012, p.19) a 

mídia não só afirma o que existe, como decide o que não existe, em vista do seu 

silêncio.  
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As informações divulgadas sobre o milho indicam que a temática foi trabalhada 

de maneira distinta, ou seja, cada produto midiático se posicionou de acordo com seus 

interesses. Na campanha publicitária “Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo”, 

divulgada na rede globo de televisão, o agronegócio é apresentado pela mídia como 

sinônimo de eficiência, modernidade e desenvolvimento econômico. Dessa maneira, há 

uma dissolução da consciência do espectador que passa a acreditar em uma produção 

agrícola como aquela apresentada na mídia, que está fora das críticas de ambientalistas, 

cientistas, movimentos sociais e etc. Já no programa Um pé de quê, apresentado na TV 

cultura, foram divulgadas informações sobre o milho que vão de encontro com o dia a 

dia do espectador através da culinária, história, cultura, ciência e religião. No entanto, o 

episódio deu visibilidade à agroecologia com o intuito de difundir informações sobre a 

agricultura familiar e seus benefícios para a sociedade e o meio ambiente.  

Reiteramos que por muitas vezes o espectador encara a mídia como um meio de 

comunicação ingênuo de entretenimento e ocupação na ociosidade. No entanto, 

consideramos que a mídia deve ser discutida com o intuito de desenvolver um senso 

crítico na população, pois ela traz consigo informações relevantes e contextualizadas a 

respeito do meio ambiente e do poder dominante que silencia os fatos. Somente assim o 

espectador terá um entendimento mais integral das mensagens que a ele chegam. 
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Resumo 
Na constituição de uma pesquisa de doutorado, que se movimentou entre o ensino de 

Biologia e as experiências trans, nos propusemos a mapear as publicações relacionadas 

às investigações das existências e trajetórias de pessoas trans nos espaços educativos. 

Para tanto, fomos à busca das publicações em teses e dissertações nacionais da área de 

Educação, com a intenção de realizar um mapeamento destes estudos, e, que será 

apresentado como proposta desse texto. O acesso aos documentos se deu por meio do 

banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e da Biblioteca Digital Brasileira (BDTD). As pesquisas apontaram 

que o espaço escolar é atravessado e constituído por normas e regulações das 

sexualidades e dos gêneros, constituídas numa rede de poder-saber que é acionada na 

construção de territórios que inventam e capturam as existências trans, sobretudo 

enredada por linhas da produção discursiva biológica. Com isso foi possível pensar os 

dispositivos da sexualidade e da transexualidade que atravessam os territórios, que ora 

fortalecem normatizações com contornos rígidos e estáticos, ora fissuram e resistem à 

ordem normativa, construindo linhas de fuga e a intensificação das possibilidades de 

escapes. 

 

Palavras-chave: Existências trans; Espaços educativos; Teses e dissertações. 

 

Contornos iniciais... 

O presente trabalho apresenta dados de uma pesquisa de doutorado 

(SANTOS, 2018) em que nos dispusemos a cartografar
5
 os territórios

6
 do ensino de 

                                                           
5
 Deleuze apresenta a cartografia como um ensaio de uma forma de se fazer pesquisa que opera a partir de 

um fora na produção de mapas, sempre abertos, de relações de forças, mapas de densidade e mapas de 

intensidade, compostos nos jogos das linhas que não param de misturar matérias de modo a constituir 

traçados de conexões inesperadas, torções, insurgências, mutações, criatividade e resistências. Sempre em 

devir. De mapas por vir. As relações de forças requerem um trabalho cartográfico que remete a um 

traçado de movimentos, diferenciação, multiplicidades, conexões e criatividade, nos ensina Deleuze 

(2013). A cartografia é apontada como um modo de desenhar diagramas, traçando e acompanhando 

movimentos de poder, jogos de verdade, a composição de dispositivos, linhas de força, enfrentamentos. 

mailto:sandro.santos@ufu.br


 

1676 

 

Biologia a partir dos agenciamentos do encontro com experiências de pessoas 

trans
7
, mapeando as possíveis ressonâncias que a aliança - Experiências de pessoas 

trans – Ensino de Biologia - pode produzir a modos de vida outros em Educação 

em Biologia. 

Na tentativa de reunir elementos para compor a temática da tese, realizamos 

um caminhar entre os emaranhados discursivos das investigações que se ocupavam 

com as experiências de pessoas trans no âmbito da Educação Escolar e do Ensino 

de Biologia. Dispusemos, inicialmente, um mapeamento em periódicos nacionais, 

dos dossiês referentes à temática: Corpo, Gênero, Sexualidade e Educação. 

(SANTOS; SILVA, 2017), e, posteriormente em bancos de teses e dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), os trabalhos 

publicados nos anais das Reuniões Nacionais da Associação Nacional de Pesquisa 

e Pós-Graduação (ANPED), no GT 23 – Gênero, Sexualidade e Educação, bem 

como as produções dos Encontros Nacionais de Ensino de Biologia (ENEBIO’s). 

Ao realizar o rastreamento da produção, dos caminhos percorridos, dos 

movimentos efetuados e de algumas linhas estendidas por estudos realizados nesses 

campos, tentamos esboçar um mapa dos movimentos, rastros, dos encontros, 

desencontros, das linhas e traçados efetuados. Ficamos imersos numa massa 

documental composta por vários trabalhos, fomos conhecendo os que eles podiam 

                                                                                                                                                                          
Desse modo, o ato de cartografar se presta ao enfrentamento dos dispositivos, no desemaranhar suas 

linhas, produzindo rupturas, resistências e des-territorializações de seus modos de operação. (PRADO-

FILHO; TETI, 2013). 
6
 Tomamos “o Ensino de Biologia como um território existencial do qual tentei construir um “desenho” 

acompanhando os movimentos de sua fruição, com as experiências de pessoas trans, que seguisse o 

caminho da produção, do desmanchamento e da reprodução dos sentidos ali expressos, desdobrados a 

partir dos agenciamentos que se constituíam”. (SANTOS, 2018, p. 37). O território, a partir de Deleuze e 

Guattari (2012), é constituído por um conjunto de linhas, de diferentes naturezas, ritmos e direções que 

podem normatizar e fixar modos de existência ou investir em outras linhas que criam outros territórios, 

singularizando as experiências. 
7
Utilizamos “experiências de pessoas trans” para não fazer referência direta a uma denominação 

médica/patológica e por não referenciar um arranjo unívoco entre as muitas possibilidades relacionadas 

aos deslocamentos de gênero das pessoas trans. Reafirmamos a polifonia das pluralidades de experiências 

possíveis com/nos corpos, gêneros, sexualidades e desejos. 
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(o que há de potência) como pistas para o desenho da investigação, partindo 

daquilo que mais nos afetaram.  

Neste texto, apresentamos um mapeamento em bancos de teses e 

dissertações da CAPES e da BDTD. Localizamos 27 trabalhos
8
, publicados no 

período de 2008 a 2017. Nos tópicos que seguem passamos então a apresentar o 

que localizamos no mapeamento realizado. 

 

Movimentos de localização das teses e dissertações  

Na caminhada, de feitura do campo cartográfico, buscamos pelas publicações 

disponibilizadas online no banco de teses e dissertações da CAPES, da biblioteca 

Digital BDTD e na base do The Scientific Eletronic Library Online (Scielo)
9
. Encontramos 

299 trabalhos, entre teses, dissertações e artigos científicos. Após a exclusão dos 

duplicados, chegamos a 66 trabalhos, que foram analisados de acordo com critérios de 

inclusão e exclusão, resultando em 32 trabalhos. (FIGURA 1). Nesse trabalho, 

debruçamos apenas sobre as teses e dissertações. 

Figura 01: Esquema da seleção de publicações (teses, dissertações e artigos) para a revisão bibliográfica. 

 

Fonte: Banco de teses CAPES, Biblioteca Digital de teses e dissertações (BDTD), Scielo. 

                                                           
8
 O levantamento foi realizado até fevereiro de 2017. 

9
 O modo de operar no caminhar nesses bancos de dados foi realizado tal como no estudo feito por 

Gustavo Antonio Raimondi, Danilo Borges Paulino e Flávia do Bonsucesso Teixeira (2016). , retratado 

no texto “O que importa? As pesquisas Brasileiras no Campo da Saúde e as (In)visibilidades das 

Travestis e Transexuais”. In: Saúde e Transformação Social, Florianópolis, v.7, n.3, 2016, p. 133-146. 
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Ao acessar os bancos de teses e dissertações da CAPES e da BDTD fizemos uso 

dos mesmos termos de busca que indicamos a seguir com o número, entre parêntesis, do 

total de trabalhos encontrados respectivamente em cada banco: “transexual AND 

educação” (10 e 05); “transexuais AND educação” (38 e 26); “travesti AND educação” 

(22 e 33); “travestis AND educação” (53 e zero); “transgênero AND educação” (02 e 

zero); “transgêneros AND educação” (19 e zero); “transexualidades AND educação” 

(02 e 05);  “transexual AND ensino de Biologia” (08 e zero); “transexuais AND ensino 

de Biologia” (16 e zero); “travesti AND ensino de Biologia” (03 e zero); “travestis 

AND ensino de Biologia” (16 e zero); “transgênero AND ensino de Biologia” (01 e 

zero); “transgêneros AND ensino de Biologia” (12 e zero); No total, nos dois bancos 

localizamos 279 dissertações e teses. Considerando o interesse temático da pesquisa – 

intercessão entre travestilidades, transexualidades e educação nos espaços escolares - do 

total, excluímos, 29 trabalhos e em duplicatas 223, restando 27 teses e dissertações.  

No conjunto de 27 trabalhos, 16 se ocuparam com a discussão da 

transexualidade/travestilidade e educação escolar, conforme elencados no Quadro 01 a 

seguir.  
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Os outros 11 trabalhos tangenciam tal discussão não a tomando como o foco 

central da investigação, de acordo com o Quadro 02 a seguir.   
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As vivências das pessoas trans nos espaços educativos nas teses e dissertações 

Nosso segundo movimento com o rico material encontrado nos dois bancos de 

dados foi o de localizar a posição dos/das colaboradores/as indicada pelas investigações. 

Nelas as pessoas trans foram posicionadas como: estudantes, memórias, professoras, ou 

a partir da percepção de outros agentes escolares. Contudo, as pesquisas e a nossa 

experiência mostravam que não era possível indicar um lugar fixo de aprendizagens e 

conhecimentos, portanto, de constituição das experiências. Esse movimento e diálogos 

acabaram por nos sinalizar para uma pista/decisão no desenho de constituição de quem 

seriam os/as colaboradores/as da nossa tese. A pista/decisão consistiu em levarmos em 

consideração o imbricamento entre as posições ocupadas pelas pessoas trans em seus 

processos de experimentações. Elas circulam em vários espaços educativos, para além 

da escola. Essa pista nos levou as pesquisas que se debruçaram sobre outros espaços que 
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não os escolares, como o espaço da Educação Social
10

, e, nelas localizamos pessoas 

trans na posição de educadoras sociais.  

Outro aspecto que destacamos com a leitura dos trabalhos são os enfoques por 

eles trabalhados. Há pesquisas que visibilizaram os contornos rígidos/duros dos 

currículos e das instituições escolares carregado de saberes e poderes, metanarrativas 

constituídas como discursos únicos e verdadeiros, tal como o essencialismo e a 

heteronormatividade em torno do gênero e da sexualidade, como as de Bohn, 2009 (C14 

– Quadro 01); Santos, 2010 (C04 – Quadro 01); Andrade, 2012 (C143– Quadro 01); 

Sales, 2012 (C16 – Quadro 01); Reidel, 2013 (C06 – Quadro 01); Silva, 2014 (C09 – 

Quadro 01); Santos, 2014 (C01 – Quadro 01); Franco, 2014 (C05 – Quadro 01); 

Silva, 2015 (C03 – Quadro 01); Morais, 2016 (C02 – Quadro 01); Acosta, 2016 (C10 

– Quadro 01), e outras que evidenciam os contornos da operação e funcionamento do 

dispositivo da sexualidade e o dispositivo da transexualidade, como as de Santos, 2010 

(C04 – Quadro 01); Santos, 2014 (C01 – Quadro 01) e Silva, 2015 (C03 – Quadro 

01).  

Localizamos pesquisas que discutiram como as experiências de pessoas trans 

são tomadas como uma questão encerrada e classificada no discurso médico-psico-

biológico, bem como uma vivência traumática, articulada com dor, sofrimento e 

reivindicação do reconhecimento do gênero, constituindo um complicador da 

permanência na escola, num mapa estático. São investigações que assumiram os estudos 

queer (MISKOLCI, 2013) como potencialidades de rupturas e deslocamentos em 

relação aos mecanismos de controle e normatizações nos/dos espaços escolares (BOHN, 

2009 (C15 – Quadro 01); SANTOS, 2010 (C04 – Quadro 01); SALES, 2012 (C16 – 

Quadro 01); REIDEL, 2013 (C06 – Quadro 01); SANTOS, 2014 (C01 – Quadro 01); 

SILVA, 2014 (C09 – Quadro 01); FRANCO, 2014 (C05 – Quadro 01); SILVA, 2015 

(C03 – Quadro 01); MORAES, 2016 (C02 – Quadro 01); ACOSTA, 2016 (C10 – 

Quadro 01), bem como potências de desestabilização da hierarquia dos saberes 

hegemônicos e abertura de perspectivas que possibilitam outros olhares para as 

experiências de pessoas trans. (SILVA, 2014 - C09 – Quadro 01). Tais pesquisas vêm 

                                                           
10

 Encontramos a denominação ‘Educadoras Sociais’ nas investigações C07 e C12. (Quadro 01). 
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se debruçando no mapeamento, algumas assumidamente na perspectiva cartográfica 

(SANTOS, 2010 – C04 – Quadro 01; SILVA, 2014 - C09 – Quadro 01), das 

possibilidades, resistências, negociações e linhas de fuga em relação à ordem imposta 

pelo controle. Elas apostam que nas aproximações entre escola e a multiplicidade das 

experiências de pessoas trans há uma produção de deslocamentos nas formas de pensar 

as sexualidades, os corpos e os gêneros.  

No contexto de possibilidades, resistências, negociações e linhas de fuga que 

mobilizem outros modos de uma educação para/com/pelas diferenças, encontramos, 

pesquisas que: se debruçaram sobre as narrativas curriculares escolares de pessoas trans 

(BOHN, 2009 – C15 – Quadro 01; SANTOS, 2010 - C04 – Quadro 01; 

MONTREOZOL, 2011 – C11 – Quadro 01; ANDRADE, 2012 – C13 – Quadro 01; 

SALES, 2012 – C16 – Quadro 01; SILVA, 2014 - C09 – Quadro 01; OLIVEIRA, 

2014 – C14 – Quadro 01; ACOSTA, 2016 – C10 – Quadro 01); apontaram as fissuras 

no discurso único de uma escola-excludente de pessoas trans
11

, furando a lógica que 

aponta repetidamente que é a própria escola quem exclui as pessoas trans de seu espaço 

(BOHN, 2009 – C15 – Quadro 01; SANTOS, 2010 - C04 – Quadro 01; 

MONTREOZOL, 2011 – C11 – Quadro 01; ANDRADE, 2012 – C13 – Quadro 01; 

SANTOS, 2014 - C01 – Quadro 01; REIDEL, 2013 - C06 – Quadro 01; FRANCO, 

2014 - C05 – Quadro 01; OLIVEIRA, 2014 – C14 – Quadro 01; SILVA, 2015 - C03 

– Quadro 01; MORAES, 2016 - C02 – Quadro 01; ACOSTA, 2016 – C10 – Quadro 

01); problematizaram as (des)organizações das certezas, da fixidez e da estabilidade do 

corpo construído pelo viés biomédico (SILVA, 2014 - C09 – Quadro 01; FRANCO, 

2014 - C05 – Quadro 01); trouxeram narrativas de outros agentes sobre as experiências 

de pessoas trans (ANDRADE, 2012 – C13 – Quadro 01; SANTOS, 2014 - C01 – 

Quadro 01; SILVA, 2015 - C03 – Quadro 01; MORAES, 2016 - C02 – Quadro 01); 

destacaram a emergência de professoras trans no campo de atuação profissional da 

                                                           
11

 A pesquisa ‘Educação e travestilidades, no foco: trajetórias escolares das travestis em situação de 

‘pista’ na cidade de Macapá’ de Elioneide Cardoso Cruz (2016 - C08 – Quadro 01) apresenta e 

corrobora a hipótese: “O cotidiano das escolas é hostil à permanência das travestis, o que vem causando 

suas expulsões desses ambientes e não são percebidas por elas, ações sistemáticas de combate a todas as 

expressões de violência”. 
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educação escolar
12

 (BOHN, 2009
13

 - C15 – Quadro 01; SANTOS, 2014 - C01 – 

Quadro 01; REIDEL, 2013 - C06 – Quadro 01; FRANCO, 2014 - C05 – Quadro 01); 

a emergência de educadoras sociais trans
14

 (MARTINS, 2016 - C07 – Quadro 01; 

BRAVIN, 2016 – C12 – Quadro 01); a trajetória escolar e social de um sujeito que se 

intitula travesti-práticas, estratégias e expectativas (OLIVEIRA, 2014 – C14 – Quadro 

01); visibilizaram as produções das pessoas trans (ANDRADE, 2012
15

 - C13 – Quadro 

01; SALES, 2012
16

 - C16 – Quadro 01; REIDEL, 2013
17

 - C06 – Quadro 01). 

Do ponto de vista da abordagem teórico-epistemológica a grande maioria das 

pesquisas fez uso da perspectiva pós-estruturalista, tendo como referência o filósofo 

francês Michel Foucault e a filosófa estadunidense, Judith Butler. Contudo, no conjunto 

                                                           
12

 Um fenômeno que consolidou sua visibilidade a partir da primeira década do século XXI a partir de 

2011, em Belo Horizonte, com a realização do I Encontro Nacional da Rede Trans Educ (rede nacional de 

professores/as trans do Brasil). (FRANCO, 2014 – C05 – Quadro 01). Marina Reidel (2013 – C06 – 

Quadro 01), em sua investigação de mestrado, descreveu as suas primeiras ideias, articulações e 

tessituras dessa rede com apoio da UFMG através do NUH (Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania 

LGBT), organizado pelo professor Marco Aurélio Maximus Prado e da UFRGS/GEERGE (Grupo de 

Estudos sobre Educação e Relações de Gênero) na pessoa do professor Fernando Seffner em maio de 

2012. 
13

 Nessa investigação (BOHM, 2009 – C15 – Quadro 01) a autora apontou pista para posteriores 

pesquisas sobre as questões que envolvem a docência travesti e transexual. A partir desse momento 

encontro o surgimento das pesquisas, sobretudo na área de Educação, que se ocupam com essa temática: 

FRANCO (2009 - C08 – Quadro 02; 2014 - C05 – Quadro 01); CAETANO (2011); TORRES (2012 – 

área de Psicologia); REIDEL (2013 - C06 – Quadro 01); TORRES; PRADO (2014); MARTINS (2016 - 

C16 – Quadro 01); BRAVIN (2016 - C12 – Quadro 01). Além disso, encontramos as pesquisas de 

Luma Nogueira de Andrade (2012 - C13 – Quadro 01); Adriana Barbosa Sales (2012 - C16 – Quadro 

01) e Marina Reidel (2013 – C06 – Quadro 01) que apresentam uma identidade política trans e 

investigaram articulações das experiências aluna-professora travesti. 
14

 Essa perspectiva questiona a afirmação de que “[...] a população trans aceita viver a exclusão 

passivamente e que somente a escola formal é capaz de produzir educação”. (BRAVIN, 2016, p. 22 - C12 

– Quadro 01). O estudo aposta na visibilidade das “[...] múltiplas propostas de educação social que são 

produzidas longe dos espaços formais de educação e que contribuem para mobilização, politização e 

busca da cidadania de uma população que, em muitas situações, é invisibilizada pelo estado”. (BRAVIN, 

2016, p. 37 - C12 – Quadro 01).  
15

 Segundo a autora ela vivenciou e vivencia em sua história de vida o estar travesti como aluna e 

professora da Educação Básica e Ensino Superior. Possui Graduação em Licenciatura em Ciências pela 

Universidade Estadual do Ceará, uma de suas atuações na Educação Básica foi como professora de 

Biologia. Desde 2013 é professora Adjunta DE da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira – UNILAB, atuando no Mestrado e na graduação. 
16

 Militante e professora travesti, licenciada em Letras pela Universidade Federal do Mato Grosso. No 

sistema de banco de teses e dissertações da CAPES este trabalho encontra-se nominado com o nome civil 

da autora. No entanto, ao abrirmos o arquivo da dissertação encontramos indicação do nome social 

seguido do nome civil entre parênteses na capa e contra capa. Na ficha de catalogação do trabalho aparece 

à indicação: ‘Sales, Adriana (Nome social)’.  
17

 Militante e professora transexual do estado do Rio Grande do Sul, licenciada em Educação Artística-

Artes Visuais. Destaco que durante a busca no Banco de Teses e Dissertações da Capes, essa dissertação 

foi encontrada com o registro do nome civil da pesquisadora. Ao abrir a dissertação, o nome que consta 

nas capas é o nome social – Marina Reidel. 
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do mapeamento, encontramos duas pesquisas que se afastaram dessa abordagem e 

autor/a: A primeira foi a de Jefferson Renato Montreozol (2011 – C11 – Quadro 01), 

intitulada: ‘Sobre a educação aquendada: uma análise da relação entre a identidade 

sexual travesti e o processo de educação formal’ que faz uso dos pressupostos da 

Psicologia Sócio-histórica de orientação Materialista histórico-dialética. O 

entendimento da sexualidade é tomado a partir da base biológica como representante da 

materialidade com o momento histórico como elemento contingencial. A segunda é a de 

Carina Dantas de Oliveira (2014 – C14 – Quadro 01) intitulada ‘Travestilidades e 

Juventudes: conteúdos submersos no contexto escolar’ que se apropia da Teoria 

Sociológica do sociólogo francês Pierre Bourdieu, identificando habitus primário, o 

capital cultural, social e econômico que asseguram a travesti ter longevidade escolar. 

As dissertações e teses que tangenciam a discussão das experiências trans nas 

escolas brasileiras, não a tomando como o foco central da investigação (QUADRO 02) 

também se ocuparam com as formulações foucaultianas (TORRES, 2009 – C09 – 

Quadro 02; PAMPLONA, 2012 – C04 – Quadro 02; COELHO, 2014 – C11 – 

Quadro 02) e elaborações dos estudos Queer (JOCA, 2008 – C02 – Quadro 02; 

ALMEIDA, 2009 – C08 – Quadro 02; BRAGA, 2012 – C10 – Quadro 02; 

LONGARAY, 2014 – C07 – Quadro 02; ELIAN, 2014 – C03 – Quadro 02; 

DUARTE, 2015 – C01 – Quadro 02; SILVA, 2015 – C05 – Quadro 02). Esse 

conjunto de pesquisas tece considerações de que nas práticas e nas produções culturais 

há negociações e disputas de controle e de resistências com as pessoas LGBT’s, ou seja, 

“[...] implantar normas não impede a produção do novo, de algo que escapa aos 

ordenamentos, que modifica os cenários inserindo neles elementos desestabilizadores e 

produzindo diferença [...]”. (BRAGA, 2012, p. 88 – C10 – Quadro 02).  

Essas pesquisas assinalaram para elementos heterogêneos presentes em 

movimentos que ora fabricam corpos docilizados e assujeitados e ora fazem funcionar 

uma espécie de fuga ao suposto aprisionamento ou assujeitamento das diferenças das 

pessoas LGBT’s. Esses movimentos de assujeitamentos e resistências foram descritos 

nas trajetórias escolares das pessoas trans (BRAGA, 2012 – C10 – Quadro 02; 

LONGARAY, 2014 – C07 – Quadro 02; ELIAN, 2014 – C03 – Quadro 02; 

DUARTE, 2015 – C01 – Quadro 02; SILVA, 2016 – C06 – Quadro 02); na 
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emergência de professoras trans (ALMEIDA, 2009 – C08 – Quadro 02); na produção 

científica de pessoas trans (SILVA, 2015
18

 – C05 – Quadro 02); em materiais 

educacionais audiovisuais (PAMPLONA, 2012 – C04 – Quadro 02) e nas narrativas de 

outros agentes sobre as experiências de pessoas trans (JOCA, 2008 – C02 – Quadro 

02; TORRES, 2009 – C09 – Quadro 02; PAMPLONA, 2012 – C04 – Quadro 02; 

COELHO, 2014 – C11 – Quadro 02; SILVA, 2015 – C05 – Quadro 02; SILVA, 2016 

– C06 – Quadro 02).  

 

O que foi possível enunciar e dizer a partir do encontro com as pesquisas? Quais 

pistas foram sendo sinalizadas para pensar o movimento da tese? Quais pistas 

teóricas, perspectivas metodológicas e de análises foram possíveis delinear?  

 

As pesquisas apontaram que o espaço escolar é atravessado e constituído por 

normas e regulações das sexualidades e dos gêneros. O enredamento incessante de 

elementos heterogêneos (tecnologias de controle e disciplinamento dos corpos) constitui 

uma rede de poder-saber que é acionado na construção desse plano que inventa e 

captura as experiências. Em meio aos processos de enredamento e de disputas, de 

elementos heterogêneos, encontramos a produção discursiva biológica que prolifera na 

tentativa de capturar e reduzir:  

 

[...] as possibilidades das relações humanas ao limitá-las a duas 

materialidades opostas pré-determinadas, homens e mulheres, a partir da 

morfologia corporal, produzindo lugares de sujeito no mundo a partir desse 

essencialismo binário. Na linearidade desse discurso, somos inscritos com 

um sexo macho/fêmea, geneticamente verificável, que é origem de um 

gênero masculino/feminino entendido como representação social e fiel da 

suposta natureza dual do sexo. (SILVA, 2014, p. 26). 

 

Com as pesquisas, que se ocuparam com das discussões das experiências de 

pessoas trans no espaço escolar foi possível pensar no contorno, no encadeamento e nas 

estratégias de saber e de poder, no dispositivo da sexualidade e no dispositivo da 

transexualidade e em seus elementos heterogêneos. Estes dispositivos ora fortalecem 

algumas normatizações com contornos rígidos e estáticos, ora fissuram e resistem à 
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ordem normativa, construindo linhas de fuga e a intensificação das possibilidades de 

escape. Nesse movimento as experiências trans ora são estatizadas com os discursos 

científicos (médicos, psi e biológicos), moralistas, políticos e religiosos, inventando-as e 

capturando-as no campo da patologização, perversão e pecado; ora criam possibilidades 

de escapes do aprisionamento e do assujeitamento.  

As pesquisas sinalizaram que com as experiências trans é possível produzir “[...] 

deslizamentos nos processos de produção da verdade, ao ponto de criar um discurso 

proliferador de sentidos que se apresente como potência para o rompimento da noção 

realista, denunciando a arbitrariedade dos universais sobre o corpo”. (SILVA, 2014, p. 

70). No entanto, “[...] nem sempre esse corpo cria linhas de fuga, por vezes ele inclusive 

reforça segmentariedades duras como padrões de beleza e condutas estereotipadas [...]”, 

bem como o endurecimento de outras normatizações. “E isso faz parte do jogo”. (p. 88). 

Essa pista alarga a maneira de pensar as vivências trans que ora endurecem ora fissuram 

o dispositivo da transexualidade. Desse modo, a utilização do termo ‘transexperiências’ 

e/ou ‘experiências de pessoas trans’ ao longo de nosso investigação está alinhada à 

compreensão de um conjunto de experiências múltiplas e de autopercepções na 

performance de gênero das pessoas trans, ou seja, são vivências menos exatas e mais 

múltiplas “[...] transitam entre os gêneros estabelecidos socialmente e também sobre 

outras identidades que não estão presas ao binarismo, ou seja, à fixidez entre 

masculino/feminino”. (SILVA, 2015, p. 15). 

Os/as pesquisadores/as apontaram que para problematizarem e desestabilizarem 

as redes de poder-saber e potencializar a intensificação das possibilidades de escape, 

para realizar um movimento de pesquisa que evidencia as regularidades e as capturas 

das experiências trans, bem como as resistências, fissuras e insurgências de modos 

outros de existência, uma opção é caminhar com a perspectiva cartográfica.  

Outro ponto que destacamos, e, que foi bastante recorrente nas pesquisas 

elencadas, nessa investigação, a referência de memórias das pessoas trans no espaço 

escolar, ainda que elas não tivessem iniciado os processos de fabricação dos corpos e da 

identidade trans, processos ocorridos ‘mais tardiamente’ e não no período de 

escolarização. Na qualificação da tese essa demarcação foi mencionada para pensar na 

escolha dos/as colaboradores/as da pesquisa: Eles/as passaram pela experiência da 



 

1687 

 

escola, mas passaram como? Em que momento transicional? Viveu isso na escola? Não 

foi na escola? Ele/as podem contar de uma marca que não tiveram?
19

 No entanto, 

durante a participação em eventos, encontramos os contradiscursos: Para se 

autoidentificar como trans preciso transicionar? A transição do corpo precisa ser a 

marca da minha autoidenficação?
20

; É preciso mudar de corpo para mudar de gênero? 

É necessário?
21

 Com isso, abandonamos a ideia de eleger, para a composição do campo 

da pesquisa, apenas pessoas trans que já tivessem iniciado o processo de transição em 

idade escolar. O caminho da pesquisa foi nos levando para pessoas que se 

autoidenficavam como pessoas trans com vivências múltiplas e menos exatas. 
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Resumo 

O silenciamento do entrelaçamento entre corpo e suas experiências de vida demonstram 

as relações de poder e os padrões que tentam ser fixados a partir de um ensino que 

evidencia e valoriza as dimensões biológica, anatômica e fisiológica. É válido trazer à 

discussão esses elementos para que seja possível perceber e identificar que a sociedade 

produz e reverbera a associação entre sexo e padrões de gênero como caminho único de 

constituição de corpo e identidade, estabelecendo fronteiras que são naturalizadas em 

nosso cotidiano, inclusive no âmbito escolar, tornando-se relevante conhecer mais sobre 

as produções sobre corpo, gênero e sexualidade no contexto escolar no Brasil. 

Objetivou-se mapear, em periódicos nacionais, dossiês sobre corpo, gênero e 

sexualidade e, a partir deles, apontar o que tem sido produzido no contexto escolar na 

discussão dessa temática. Foram identificados periódicos que apresentaram dossiês 

abordando a referida temática no contexto escolar, entre 2014 e 2018, evidenciando em 

que níveis de ensino se realizaram essas pesquisas e quais as principais temáticas 

contempladas, sendo assinaladas abordagens metodológicas predominantes na discussão 

da temática. Foram analisados 42 artigos distribuídos em 14 dossiês, concluindo-se que 

as discussões relativas a corpo, gênero e sexualidade no contexto escolar têm sido 

expressivas no cenário nacional nos últimos cinco anos, o que pode estar ligado ao fato 

de estarmos vivendo num contexto político delicado, marcado por inúmeras 

manifestações contrárias às pautas voltadas aos direitos humanos, além de acirradas 

disputas ligadas às noções de igualdade de gênero e diversidade sexual. As pesquisas 

encontradas partem, em sua maioria, dos Estudos de Gênero e das contribuições dos 

estudos de Michel Foucault para analisar e problematizar o modo como os discursos 

sobre corpo, gênero e sexualidade tem operado na constituição de subjetividades de 

indivíduos que permeiam a escola, suas práticas, vivências e cultura.  
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 O recorte temporal refere-se ao primeiro semestre do ano de 2018. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAS 

As práticas pedagógicas estão imbricadas pela cultura, os valores sociais e 

históricos que permeiam a escola e seus atores. Por assim ser, o silenciamento do 

entrelaçamento entre corpo e suas experiências de vida – dentre ao quais se destacam as 

questões que envolvem gênero e sexualidade – demonstram as relações de poder e os 

padrões que tentam ser fixados a partir de um ensino que evidência e valoriza as 

dimensões biológica, anatômica e fisiológica. 

Nessa perspectiva, Foucault (1988, p. 29-30) elucida: 

 

Mas isso não significa um puro e simples silenciar. Não se fala menos do 

sexo, pelo contrário. Fala-se dele de outra maneira; são outras pessoas que 

falam, a partir de outros pontos de vista e para obter outros efeitos.  

 

Assim, é válido trazer à discussão esses elementos, para que seja possível 

perceber e identificar que a sociedade produz e reverbera a associação entre sexo e 

padrões de gênero como caminho único de constituição de corpo e identidade, 

estabelecendo fronteiras que são naturalizadas em nosso cotidiano, inclusive no âmbito 

escolar. 

Esses discursos são geralmente caracterizadores dos corpos, de suas identidades 

e se naturalizam como verdade para os sujeitos, fixando-os em masculino e feminino, 

ditando valores, comportamentos, disciplinando as pessoas para que não transgridam as 

fronteiras dos padrões estabelecidos de gênero e sexualidade. 

Esse modelo binário masculino-feminino é internalizado no cotidiano escolar, 

ditando posturas e impedindo o reconhecimento de mundo, de si e da sua relação com o 

outro. Contrapor essa matriz significa buscar por igualdade social, uma vez que da 

infância à vida adulta, muitos indivíduos que não se enquadram em nenhuma dessas 

formas sofrem violências, sendo oprimidos e discriminados (GIACHINI e LEÃO, 2016; 

LOURO, 1997). 

Assim torna-se relevante conhecer mais sobre as produções sobre corpo, gênero 

e sexualidade no contexto escolar no Brasil. Nesse sentido, Vianna (2012) ao apresentar 
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sobre a produção acadêmica dessa temática, afirma que houve uma crescente nas 

investigações sobre a referida temática nos anos de 2007 e 2009, como a própria autora 

pontua “(...) nesses últimos anos da década, a defesa e a introdução do gênero e da 

sexualidade nas políticas públicas de educação no Brasil passaram a despertar 

significativo interesse na produção acadêmica.” (VIANNA, 2012, p. 128).  

 

Nas três últimas décadas, o conceito de gênero ganhou considerável 

visibilidade no meio acadêmico, bem como nos movimentos sociais, nas 

organizações não-governamentais, na militância político-partidária, ocupando 

também importante espaço nas políticas públicas (FELIPE, 2007, p. 78). 

 

Como a autora supracitada evidencia, a constituição do Grupo de Trabalho (GT 

23) – Gênero, Sexualidade e Educação da ANPED – Associação Nacional de Pesquisa e 

Pós-Graduação em Educação em 2005 é um fato que corrobora com essa crescente 

produção acadêmica da área. Esse movimento acontece diante da influência dos estudos 

feministas e também da produção da historiadora Joan Scott, no Brasil muito difundida 

por Guacira Lopes Louro, que ampliaram o conceito de gênero (VIANNA, 2012; 

FELIPE, 2007) além de discutirem sobre como o corpo, o gênero e a sexualidade 

produzem e sofrem efeitos da sociedade (SANTOS e SILVA, 2017). 

Nesse sentido é que o presente trabalho surge das problematizações realizadas 

durante nossas pesquisas de doutorado, em que, na oportunidade, buscou-se conhecer e 

discutir sobre percursos teóricos metodológicos e por assim ser, esse estudo teve por 

interesse saber o que tem sido produzido na área da educação acerca de corpo, gênero e 

sexualidade no contexto escolar nos últimos cinco anos. 

Objetivou-se, mapear, em periódicos nacionais, dossiês sobre corpo, gênero e 

sexualidade e, a partir deles, apontar o que tem sido produzido no contexto escolar na 

discussão dessa temática. Mais especificamente, identificar os periódicos que 

apresentaram dossiês abordando a referida temática no contexto escolar, entre 2014 e 

2018, evidenciar em que níveis de ensino se realizaram essas pesquisas e quais as 

principais temáticas contempladas, e, por fim, assinalar as abordagens metodológicas 

predominantes na discussão da temática em foco. 
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MAPEANDO E DISCUTINDO A PRODUÇÃO SOBRE CORPO, GÊNERO E 

SEXUALIDADE 

Durante as pesquisas para levantamento dos dossiês, um fato nos chamou 

atenção: a partir do ano de 2014, tais publicações passaram a acontecer no Brasil de 

forma cada vez mais crescente, o que não ocorreu em anos anteriores, por essa razão 

realizamos o recorte temporal de 2014 ao primeiro semestre de 2018. 

O presente levantamento foi feito com busca on-line, utilizando-se o navegador 

Google, com a combinação dos seguintes termos de busca: 

“dossiê+corpo+gênero+sexualidade”.  

Assim, foram encontrados 19 (dezenove) dossiês contendo artigos abordando 

aspectos diversos dentro do universo pesquisado. Com a finalidade de tornar a busca 

mais específica, foi feita a leitura cuidadosa dos resumos de todos os artigos de cada um 

dos dossiês, selecionando-se apenas aqueles relacionados a “contexto escolar”. 

Tomamos por contexto escolar, estudos que aconteceram no espaço escolar e também 

aqueles que se referem a experiências que indivíduos vivem ou viveram em sua 

trajetória escolar e que de algum modo relatam, problematizam e analisam situações que 

envolvem a temática corpo, gênero e sexualidade com essas experiências. 

Dessa forma, o universo de artigos e dossiês a serem analisados tornou-se mais 

específico, somando um total de 42 (quarenta e dois) artigos distribuídos em 14 

(quatorze) dossiês (Quadro 1).  
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Quadro 1- Dossiês analisados, especificando-se: a quantidade de artigos por dossiê e de 

artigos sobre contexto escolar em cada dossiê. 

Dossiês analisados 

Total de 

artigos de 

cada dossiê 

Número de 

artigos sobre 

contexto 

escolar 

(%) de artigos 

sobre contexto 

escolar 

Gênero, sexualidade e educação: 

feminismos, pós-estruturalismo e teoria 

Queer 

10 
5 

 
50 

Gênero e sexualidade: questões para a 

educação escolar? 
5 2 40 

Corpo, gênero e sexualidade: discursos, 

sujeitos e práticas educativas 
9 4 44,4 

Gêneros e Sexualidades: desafios e 

potencialidade para a Educação em tempos 

de conservadorismos 

10 1 10 

Gênero, sexualidades, política e educação 10 6 60 

História, Sexualidade e Educação 7 2 28,6 

Gênero, sexualidade e artefatos culturais 6 1 16,7 

Gênero e diversidade sexual na educação 17 9 52,9 

Educação, Sexualidade e Gênero 9 5 55,6 

Dossiê: Gênero e sexualidade 11 1 9,1 

Gênero/Políticas Públicas 7 2 28,6 

 “Educação, Cinema e Teoria Queer” 13 1 7,7 

Currículo e Diversidade 7 2 28,6 

Sexualidade, Gênero e Educação na 

sociedade contemporânea 
15 1 6,7 

TOTAL 136 42 30,9 

Fonte: Mapeamento realizado pelas pesquisadoras. 

 

Notamos que as discussões relativas a corpo, gênero e sexualidade no contexto 

escolar têm sido expressivas no cenário nacional nos últimos cinco anos, tendo em vista 

que 30,9% dos artigos analisados enquadraram-se nessa categoria. 

O aumento da produção científica nacional sobre o tema nos últimos cinco anos 

pode ser explicado por alguns fatores, que se seguem. 

César, Meyer e Sierra (2014) destacam ser 2014 o ano em que o campo de 

estudos de gênero e da sexualidade na educação se encontra completamente consolidado 
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no Brasil, com GT 23 da ANPED completando 10 anos de existência. Também em 

2014, conforme Cardoso e Ferrari (2016), o termo “ideologia de gênero” começou a 

ganhar força, passando a circular nos debates que envolvia a elaboração do Plano 

Nacional de Educação (PNE) em todo o Brasil.  

A partir de então, de acordo com Silva (2016), motivados pelas manifestações 

contrárias à visita da pesquisadora Judith Butler no país, estudiosos do campo do 

Gênero, Sexualidade e Educação, problematizam acerca do quanto a eliminação dessa 

temática dos planos de educação reitera práticas de violência contra mulheres e pessoas 

LGBTTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais).  

Salientamos ainda que “nesse processo desafiante e de importantes disputas, 

emerge, por exemplo, o movimento Escola Sem Partido, que coloca novos desafios às 

agendas favoráveis à igualdade de gênero e diversidade sexual nas políticas 

educacionais” (OLIVEIRA, FREITAS e DIAS, 2017). Todos esses movimentos nas 

organizações sociais justificam o interesse dos pesquisadores em ampliar e pluralizar 

debates tão relevantes no contexto escolar. 

Diante do crescente recrudescimento do conservadorismo no país, (SEFFNER, 

BORRILLO e RIBEIRO, 2018) salientam que  

 

verificamos uma série de iniciativas de possíveis restrições ao pluralismo 

(tramitação do estatuto da família, movimento intitulado contra a ideologia 

de gênero, ecos de temas de gênero e sexualidade em proposições como a da 

escola sem partido e em alterações da lei de diretrizes e bases da educação 

nacional, bem como legislações previdenciárias e de atenção à saúde). O 

campo de enfrentamento político cruza armas principalmente entre três 

instituições: as famílias, as organizações religiosas e a escola pública, que 

disputam entre si o governo de crianças, jovens e adultos (p. 9). 

 

Consideramos assim que o aumento significativo no número de publicações de 

dossiês nacionais voltados à temática corpo, gênero e sexualidade nos últimos cinco 

anos está diretamente ligado ao fato de estarmos vivendo num contexto político 

delicado, marcado por inúmeras manifestações contrárias às pautas voltadas aos direitos 

humanos, além de acirradas disputas ligadas às noções de igualdade de gênero e 

diversidade sexual.  
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A partir de então, todos os artigos selecionados nesse estudo, foram analisados, 

buscando-se categorizar: (i) em que nível de ensino cada uma das pesquisas foi 

desenvolvida; (ii) quais temáticas específicas foram abordadas em cada artigo; (iii) a 

abordagem metodológica adotada em cada pesquisa. 

Diante do mapeamento realizado, selecionamos trabalhos que se centrassem em 

estudos voltados ao ambiente escolar, que envolvessem ou tratassem das práticas 

pedagógicas e vivências do contexto escolar, e assim, encontramos alguns trabalhos 

expostos no Quadro 02 a seguir. 

 

Quadro 2- Dados relativos aos artigos que abordam a temática "contexto escolar" nos 

dossiês analisados 

Dossiê: Gênero, sexualidade e educação: feminismos, pós-estruturalismo e teoria Queer 

Periódico: Educar em Revista, Curitiba, Edição Especial n. 1/2014 

TÍTULO DO ARTIGO AUTORES/AS 

Desconstruindo a família nuclear nos livros 

didáticos noruegueses 
Susanne V. Knudsen 

Juventudes, moratória social e gênero: flutuações 

identitárias e(m)histórias narradas 

Sandra dos Santos Andrade; Dagmar 

Estermann Meyer 

“Prendam suas bezerras que o meu garrote está 

solto!” Interseccionando gênero, sexualidade e lugar 

nos modos de subjetivação regionais 

Priscila Gomes Dornelles; Fernando 

Altair Pocahy 

Experiência homossexual no contexto escolar Anderson Ferrari 

Gênero, corpo e sexualidade Nos livros para a 

infância 
Constantina Xavier Filha 

Dossiê: Gênero e sexualidade: questões para a educação escolar? 

Periódico: Ensino em Re-vista, Uberlândia, v.23, n.2, 2016 

TÍTULO DO ARTIGO AUTORES/AS 

O ensino da sexualidade em um componente 

curricular específico: regulações e escapes 

Suse Mayre Martins Moreira 

Azevedo; Marcos Lopes de Souza 

A questão do “armário” e a emergência da internet 

nas narrativas de professores homossexuais 
Filipe Gabriel Ribeiro França 

Dossiê: Corpo, gênero e sexualidade: discursos, sujeitos e práticas educativas 

Periódico: MARGENS - Revista Interdisciplinar, VOL.11. N. 17. Dez 2017. 

TÍTULO DO ARTIGO AUTORES/AS 

Romper binários de gênero e sexualidade: ensaiar 

uma educação não-binária 

Roney Polato de Castro; Neilton dos 

Reis 

Narrativas entrecruzadas de professoras negras em 

terras de gaudérios 

 

Treyce Ellen Silva Goulart; Marcio 

Rodrigo Vale Caetano; Mary Rangel 

“Eles [os/as discentes] sempre gostam, têm muita 

expectativa, ficam ansiosos pra ter logo a disciplina”: 

as possibilidades e os impasses com o ensino da 

sexualidade na escola 

Suse Mayre Martins Moreira 

Azevedo 
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Discursos heteronormativos e produção de sujeitos 

generificados no currículo escolar 
Danilo Araújo de Oliveira 

Dossiê: Gêneros e Sexualidades: desafios e potencialidade para a Educação em tempos de 

conservadorismos 

Periódico: Revista Ártemis, Vol. XXII nº 1, 2016. 

TÍTULO DO ARTIGO AUTORES/AS 

As/os trans são vistas/os na escola? 
Naomi Neri Santana; Alexandre Luiz 

Polizel; Eliane Rose Maio 

Dossiê: Gênero, sexualidades, política e educação 

Periódico: Revista Interinstitucional Artes de Educar. Rio de Janeiro, V. 3 N. 1, 2017 

TÍTULO DO ARTIGO AUTORES/AS 

A questão de gênero na escola família agrícola de 

Santa Cruz do Sul: um olhar sobre o estágio de 

vivência 

Mariana Barbosa de Souza; Cristina 

Luisa Bencke Vergutz; João Paulo 

Reis Costa 

Diálogos sobre escola e diferença: uma perspectiva 

interseccional sobre o cotidiano escolar 
Daniel Vieira Silva 

Gênero, mídia e educação: diálogos na infância e 

na pré-adolescência 

Tuany de Menezes Oliveira; Paula 

Teixeira Araujo; Luís Paulo de 

Carvalho Piassi 

Sexopolitica, escolas e psicologia: pela produção de 

narrativas que assombrem 
Marcelo Santana Ferreira 

Sexualidade, brincadeira e escola no processo de 

normalização da infância 

Luan Carpes Barros Cassal; Cristiana 

de França Chiaradia 

“Apesar de tudo nós estamos aqui pra fazer a 

diferença”: gênero, sexualidade e movimentação 

estudantil 

Neilton dos Reis 

Dossiê: História, Sexualidade e Educação 

Periódico: MÉTIS: história & cultura – v. 13, n. 26, 2014 

TÍTULO DO ARTIGO AUTORES/AS 

Eu não quero voltar sozinho: uma breve reflexão 

sobre 

sua censura no cine educação do Acre em 2011 

Anderson da Cruz Nunes; Ângela 

Pereira Oliveira; Aristeu Elisandro 

Machado Lopes 

Canetas coloridas ou mini-skates? coisas de 

meninas 

e coisas de meninos na cultura escolar 

Fernando Seffner; Luciano Ferreira da 

Silva 

Dossiê: Gênero, sexualidade e artefatos culturais 

Periódico: Revista Debates Insubmissos, Caruaru, PE. Brasil, v.1, n.1, 2018. 

TÍTULO DO ARTIGO AUTORES/AS 

“Não morreram de amor, morreram de 

promiscuidade, morreram por descuido mesmo”: 

discursos de professoras sobre tendenciosidades e 

vulnerabilidades ao HIV/AIDS mediados por 

artefatos culturais 

Laís Machado de Souza; Marcos 

Lopes de Souza 

Dossiê:  Gênero e diversidade sexual na educação 

Periódico: Reflexão e Ação, v 24, n. 1, 2016. 

TÍTULO DO ARTIGO AUTORES/AS 

Brincadeiras de meninos e meninas: cenas de 

gênero na educação infantil 

Angélica Silvana Pereira; Ericka 

Marcelle Barbosa de Oliveira 

A quem tudo quer saber, nada se lhe diz: uma Fernando Seffner; Yara de Paula 



 

1697 

 

educação sem gênero e sem sexualidade é 

desejável? 

Picchetti 

Projeto de futuro na dimensão sócio afetiva: como 

se constroem as percepções de alunos/as do ensino 

secundário em Portugal e do ensino médio no Brasil 

Marilia Frassetto de Araujo; Célia 

Regina Rossi; Maria Filomena 

RodriguesTeixeira; Pala Regina Costa 

Ribeiro 

Experiências escolares de estudantes trans 
Tânia Mara Cruz; Tiago Zeferino dos 

Santos 

O funk ostentação como pedagogia cultural: música, 

consumo e a produção de subjetividades femininas 

na escola 

Juliana Ribeiro de Vargas; Rodrigo 

Saballa de Carvalho 

Botando corpo, (des)fazendo gênero. 

uma ferramenta para a pesquisa-intervenção na 

educação 

Fernando Altair Pocahy 

Gêneros não-binários: identidades, expressões e 

educação 
Neilton dos Reis; Raquel Pinho 

Escola, homossexualidades e homofobia: 

rememorando experiências na educação física 

escolar 

Vagner Matias do Prado; Arilda Ines 

Miranda Ribeiro 

Masculinidades hegemônicas e dissidências: 

tensões curriculares em cotidianos de escolas da 

periferia 

Marcio Rodrigo Vale Caetano; Paulo 

Melgaço da Silva Junior; Treyce Ellen 

Silva Goulart 

Dossiê: Educação, Sexualidade e Gênero 

Periódico: Revista Café com Sociologia, V.6, n. 1. p. 01-04, jan./abr. 2017. 

TÍTULO DO ARTIGO AUTORES/AS 

Gênero, sexualidade e educação: (im)possibilidades 

à abordagem sobre diversidade sexual e de gênero 

na escola 

Ana Luiza Profírio 

“Se der mole... eu passo o rodo”: quando as 

questões de gênero, sexualidades, masculinidades e 

raça invadem o cotidiano escolar 

Paulo Melgaço da Silva Junior 

Questões de gênero no ensino médio: interfaces em 

sociologia, biologia e interdisciplinaridade 

Neilton dos Reis; Isabela dos Reis 

Goularth 

O conjunto das exclusões: intersecções entre 

vivência(s) trans* e ambiente escolar na cidade de 

Natal/RN 

Tarcisio Dunga Pinheiro 

As violências sexuais e de gêneros: processos de 

exclusão vivenciados no espaço escolar 

Samira de Moraes Maia Vigano; 

Maria Hermínia Lage Fernandes 

Laffin 

Dossiê: Dossiê: Gênero e sexualidade 

Periódico: Civitas, Porto Alegre, v. 18, n. 1, 2018 

TÍTULO DO ARTIGO AUTORES/AS 

Gênero, sexualidade e juventude(s) 

Problematizações sobre heteronormatividade e 

cotidiano escolar 

Dilton Ribeiro do Couto Junior; Maria 

Luiza Magalhães Bastos Oswald; 

Fernando Altair Pocahy 

Dossiê: Gênero/Políticas Públicas 

Periódico: Revista Sociais & Humanas CCSH / UFSM, Vol. 30, Nº 2, 2017 

TÍTULO DO ARTIGO AUTORES/AS 

“Papéis” de gênero, homossexualidade e escola: Diego de Medeiros Pereira Luiz; 
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possíveis diálogos entre educação e estudos de 

gênero 

Henrique Casett Horn 

Dominação, relações de gênero e trajetórias 

de elevação da escolaridade 
Ivy Daniela Monteiro Matos 

Dossiê: “Educação, Cinema e Teoria Queer” 

Periódico: Textura Canoas v. 18 n.38, 2016 

TÍTULO DO ARTIGO AUTORES/AS 

Em defesa de uma pedagogia queer: reimaginando 

corpos, gêneros e sexualidades no 

espaço escolar 

Dilton Ribeiro Couto Junior; Maria 

Luiza Magalhães Bastos Oswald 

Dossiê: Currículo e Diversidade 

Periódico: Práxis Educacional, Vitória da Conquista, v. 11, n. 18, 2015 

TÍTULO DO ARTIGO AUTORES/AS 

Diversidade e diferença no aprender ensinar: 

ou sobre fragmentos de infância, bons encontros e 

cuidado de si 

Marco Antônio Oliva Gomes 

Gênero, sexualidade e diversidade no currículo 

escolar: a experiência do papo sério em Santa 

Catarina 

Amurabi Pereira de Oliveira 

Dossiê: Sexualidade, Gênero e Educação na sociedade contemporânea 

Periódico: Travessias, Cascavel, v. 11, n.1, 2017 

TÍTULO DO ARTIGO AUTORES/AS 

Literatura afrofeminina na escola: contribuições e 

reflexões em torno das afetividades de adolescentes 

negras 

Amanda Crispim Ferreira; Débora 

Maria Proença 

Fonte: Mapeamento realizado pelas pesquisadoras. 

 

Dentre os artigos analisados no contexto da Educação Básica, importa saber em 

que níveis de ensino cada um dos estudiosos se debruçou ao longo de suas pesquisas, a 

fim de que o público envolvido nas discussões seja conhecido. Para responder a tal 

questionamento, apresenta-se a figura 1, evidenciando que as questões relativas ao 

corpo, gênero e sexualidade permeiam todos os níveis de ensino e que as pesquisas têm 

acontecido no âmbito escolar nas mais diversas realidades. 

Dos nove artigos analisados sobre o contexto escolar no Ensino Fundamental, 

ressaltamos que quatro tratam especificamente dos Anos Finais desse nível de ensino; 

um deles discute aspectos relativos ao Proeja (Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos); um outro artigo discutiu a realidade em uma Escola Família Agrícola. 

Observamos ainda que três artigos versaram sobre o Ensino Fundamental de forma 
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geral, não se especificando o ano. Dentre os oito artigos que contemplaram o Ensino 

Médio, um deles abordou a realidade da EJA (Educação de Jovens e Adultos).  

 

Figura 1- Quantidade de artigos por nível de ensino 

 

Fonte: Levantamento realizado pelas pesquisadoras. 

 

Vale ainda ressaltar que os dez artigos que classificamos como sendo de níveis 

de ensino não definidos, tratam-se de pesquisas que envolvem o espaço escolar, 

abrangendo as seguintes situações: os pesquisadores não especificam o público devido 

aos caminhos trilhados por esses estudiosos, uma vez que algumas dessas pesquisas 

envolvem alunos/as de diferentes níveis de ensino, egressos da Educação Básica e/ou 

docentes discutindo suas vivências no contexto escolar. Além disso, encontramos ainda 

situações em que o nível de ensino não foi designado, pois se tratavam de pesquisas 

utilizando plataformas digitais (on-line). 

Quanto às temáticas que foram abordadas em cada artigo, categorizamos estas 

partindo da intenção de demonstrar que as pesquisas realizadas no/sobre o contexto 

escolar perpassaram por diferentes interesses de estudo, como é possível verificar na 

figura 2. 

As produções encontradas demonstram investigações sobre situações que 

analisam livros didáticos, que envolvem o interesse por conhecer e avaliar os discursos 

e experiências: na infância, na juventude, de pessoas homossexuais, transexuais e 
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também de professores/as e alunos/as negros/as a fim de entrelaçar as questões étnico-

raciais com aquelas que se referem ao corpo, gênero e sexualidade. 

Elencamos como uma das categorias o currículo escolar, visto que foi possível 

verificar trabalhos que contemplassem e problematizassem a ausência e silenciamento 

de processos de ensino e aprendizagem que trouxessem as questões sobre corpo, gênero 

e sexualidade em uma perspectiva que garantisse a reflexão sobre a diversidade sexual e 

de gênero. 

 

 Figura 2 – Temáticas abordadas nos estudos encontrados nos dossiês sobre corpo, 

gênero e sexualidade no contexto escolar. 

 

Fonte: Levantamento realizado pelas pesquisadoras. 

 

Nessa direção, também se encaixam as publicações englobadas como a categoria 

“Discussões gerais”, uma vez que estas se referem ao trabalho com a temática central, 

apontando as dificuldades e possibilidades de inserir esses debates no contexto escolar.  

Além desses, localizamos temas mais específicos de interesse, tais como: 

entrelaçamento da temática central e o lugar/região brasileira em que o estudo 

aconteceu; análise das características específicas da temática central em uma 

experiência na Educação do Campo e outros trabalhos que trouxeram a questão da 

mídia, da sexopolítica, do HIV/AIDS e da afetividade na adolescência. 

Diante da análise desses artigos, foi possível identificar que todos se assentam 

sob base pós-estruturalista, pois demonstram a utilização de uma abordagem vinculada 

aos campos teóricos dos Estudos Culturais e dos Estudos de Gênero, em vertente pós-
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estruturalista, pois trazem as discussões sobre gênero e sexualidade (LOURO, 2011). 

Demonstram e problematizam a construção histórica das relações de gênero que estão 

ligadas às relações de poder, marcadas na vida adulta e na sociedade de modo geral. 

Importa ressaltar que  

“Embora haja uma multiplicidade de correntes teóricas nas manifestações 

intelectuais sobre o tema, no Brasil, os estudos de gênero na educação se con-

solidaram sob a vertente epistemológica do pós-estruturalismo, com um forte 

acento dos estudos foucaultianos” (CÉSAR, MEYER E SIERRA, 2014, p. 

13). 

 

Assim, nota-se que as pesquisas encontradas partem, em sua maioria, dos 

Estudos de Gênero e das contribuições dos estudos de Michel Foucault para analisar e 

problematizar o modo como os discursos sobre corpo, gênero e sexualidade tem 

operado na constituição de subjetividades de indivíduos que permeiam a escola, suas 

práticas, vivências e cultura. 

Enfim, trazendo autores como Gilles Deleuze, essas publicações dizem muito da 

defesa e da problematização de situações escolares que contemplem ou não a 

diversidade e a tolerância à diferença e as abordagens se ligam a campos teóricos 

voltados para o debate sobre identidade, diversidade/multiculturalismo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse mapeamento permitiu conhecer melhor sobre as produções relativas a 

corpo, gênero e sexualidade, o que possibilitou verificar que todas as produções 

encontradas e analisadas tem características que demonstram a assunção da vertente 

pós-estruturalista enquanto perspectiva teórico metodológica.  

A produção na área demonstra um crescimento nos últimos anos e, além disso, 

uma abrangência significativa de temas de interesse e de níveis de ensino onde essas 

pesquisas aconteceram. Isso é reflexo dos fatores já mencionados nesse texto, mas 

destacamos aqui que esse aumento na produção científica é também resultado de 

políticas públicas não só de educação, mas também de incentivo à pesquisa em 

educação que possibilitaram ampliar a produção de conhecimento nessa direção.  

Todavia, esse quadro já não permanece o mesmo, visto que já no início do 

segundo semestre do ano de 2018, somam-se inúmeros retrocessos ao que se refere ao 
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financiamento e viabilização da pesquisa no nosso país o que com certeza impactará na 

produção acadêmica daqui em diante. 

Ressaltamos ainda a importância de que os grupos de pesquisa que se dedicam a 

estudar a temática em questão permaneçam em atividade, suscitando discussões sobre 

corpo, gênero e sexualidade nos mais diversos setores da sociedade. Tais discussões 

tendem a gerar cada vez mais publicações, possibilitando a formação de pessoas mais 

tolerantes, diminuindo a propagação da violência e de preconceitos, mostrando-se como 

um possível caminho para promover maior tolerância para a diversidade sexual e de 

gênero no Brasil. 
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Resumo 

O artigo tem como tema a relações de gênero e sexualidade na educação na cidade de 

Arraias-TO. O objetivo deste estudo foi em analisar a ausência de discussão sobre 

relações de gênero e sexualidade em sala de aula. A relevância deste trabalho justifica-

se por se tratar de um tema ainda pouco discutido no ambiente escolar, apesar de 

previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais como tema transversal. Como 

metodologia, utilizou-se um estudo qualitativo de caráter exploratório por meio de 

questionários semiestruturados com questões abertas, que foram aplicados aos alunos de 

ensino médio do Colégio Professora Joana Batista Cordeiro, em Arraias-TO. O 

resultado deste estudo constatou a deficiência da abordagem em ambiente escolar de 

temas relacionados a relação de gênero e sexualidade. Por fim, o estudo aponta para 

uma reflexão na direção de uma educação igualitária e renovadora. 

 

Palavras-chave: Sexualidade; Relação de Gênero; Educação. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo aborda uma temática desafiadora, por se tratar de uma discussão 

alusiva a relações de gênero e sexualidade no espaço escolar. Ainda vivemos em uma 

sociedade patriarcal, a qual, com seus tabus, conceitua o termo “gênero” como uma 

divisão entre sexo, ou seja, o que é masculino e feminino, no entanto, vai muito além 

destes muros impostos por uma sociedade ainda machista. 

De acordo com Louro (1997, p.21) o “conceito de gênero enfatiza todo um 

sistema de relações que, embora possa incluir o sexo, não é por ele determinado, nem 

determina diretamente a sexualidade”, ou seja, a questão de gênero, pensada na 

perspectiva de uma sociedade patriarcal, tem seu conceito reduzido, referindo-se apenas 

ao que é próprio do sexo masculino, e o que é próprio do sexo feminino, reforçando as 
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diferenças entre homens e mulheres. O conceito desde trabalho, e voltada às divisões de 

gêneros que vemos nas escolas e meio social, no qual fazem a divisão no que dito para 

“meninos” e que são ditos para as “meninas”, isso envolve cores, brinquedos, roupas, 

maneiras de se postar na rua, escola e casa. Então a relevância desde estudo nestas 

divisões de gêneros.  

Vale ressaltar que, os possíveis problemas relacionados à aquisição de 

competências no domínio em salas de aulas na educação sexual, partindo para a questão 

da sexualidade, podem variar “em diferentes sociedades e culturas, e mesmo dentro de 

uma mesma sociedade” (MARTINEZ, 1997, p. 19), sendo assim. 

No que diz respeito ao tema sexualidade neste estudo vem na abordagem do 

conceito relacionado nos assuntos relacionados ao sexo, o corpo, na busca do prazer, 

descobertas e que isso ainda não são discutida nas escolas e quando e debatida só 

focaliza na reprodução humana e nas doenças transmitidas sexualmente, deste modo não 

estudando a história da sexualidade vem desde primórdios da história da humanidade. 

 A sexualidade é um atributo geral experimentado por todos os seres humanos e 

não necessita de relação direta com o sexo. Pode-se entender como constituinte de 

sexualidade, a necessidade de admiração e gosto pelo próprio corpo, por exemplo, o que 

não é necessariamente uma relação narcísica.  

Dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o tema da sexualidade é 

transversal, devendo perpassar as diversas disciplinas previstas no currículo, assim, este 

trabalho pretende compreender como essa temática está sendo trabalhada no ambiente 

escolar estudado.  

Nas escolas e em salas de aulas, observamos que o trabalho realizado com os 

alunos, ainda continua implicando na divisão de papéis de gênero e sexualidade, 

delimitando exatamente o que é próprio para as meninas, e o que é próprio para os 

meninos, colaborando para a continuidade de uma sociedade historicamente marcada 

pelo machismo. (LOURO, 1993)  

Mesmo com os avanços e conquistas do espaço na sociedade pela mulher, ainda 

é perceptível a diferença de tratamento entre homens e mulheres, principalmente no que 

se refere a trabalho e meio social.  
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Podemos entender que a questão da sexualidade é totalmente diferente em 

sociedades diferentes, o que pode não ser aceito para uma parcela da população da 

sociedade, para outra parcela é de total normalidade.   

A análise deste estudo apresenta um levantamento por meio da aplicação de 

questionários semiestruturados sobre os conceitos de gênero e a sexualidade na 

educação do ensino médio na cidade de Arraias-TO.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No estágio da Creche Carinho Materno em Campos Belos-GO, observaram-se as 

divisões de gêneros impostas pelas professoras, onde o conceito de gênero existe, 

portanto, para distinguir a dimensão biológica da social, que no raciocínio que apoia 

essa distinção, baseia-se na ideia de que há “machos” e “fêmeas” na espécie humana, 

mas a qualidade de ser homem e ser mulher é realizada pela cultura. Segundo Ribeiro 

(1996), nos treze primeiros meses de vida, a criança não sabe distinguir o que é 

feminino e masculino, e que até os dois anos de idade, as crianças não se importam se 

estão brincando com meninas ou com meninos. 

A partir dos três anos de idade, as crianças conseguem distinguir seu próprio 

sexo e o de seus colegas, mas ainda assim, não se importam em interagir com alguém 

do sexo oposto, pois a criança não importa se a cor é rosa ou azul e se o brinquedo é de 

menino ou menina, ela apenas brinca. 

 Assim, o contexto social, sobretudo, o mundo dos adultos, é que vai criando 

rótulos culturais, do que pode e do que não pode o gênero não marca apenas diferenças 

nas relações entre meninos e meninas, homens e mulheres, mas imprime sobre os 

corpos, modos de ser, comportamentos e atitudes, que se traduzem em desigualdades, 

dividindo as classes e gêneros, inferiorizando o sexo feminino, conceituando-o, como o 

ser frágil. 

Na atualidade, percebe-se que ainda há essa separação de gênero, principalmente 

no âmbito escolar, nas atividades do brincar, as crianças começam a simular papéis que 

irão desempenhar na vida adulta.  Para Nunes (1997), a escola brasileira sempre 

manteve o tema sexualidade distante dos temas abordados em sala de aula, pois algumas 

escolas ainda baseiam nos conceitos religiosos e de uma cultura extremamente 
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conservadora. De acordo com Louro (1998), desde sempre a escola fez a separação de 

gênero, antigamente se separavam católicos dos protestantes, pobres de ricos, negros de 

brancos, meninos de meninas.    

Acrescentando-se, essa prática, de separação se mantém, mas essa marca 

distintiva hoje se esconde sob novas formas, nos novos instrumentos e práticas 

educativas.  

A autora Ribeiro (1996), em seu livro “A fala da criança sobre a sexualidade 

humana”, abrange uma discussão muito interessante sobre esse assunto. Por exemplo, 

no primeiro capítulo, “A construção do corpo sexuado”, a autora destaca que “a partir 

da fala da criança, poderia inferir suas estruturas cognitivas e afetivas, que refletem sua 

constituição" (RIBEIRO, 1996, p. 18), ou seja:  

 

O sujeito nasce com um organismo individual herdado e um corpo que se 

constrói e que, ao mesmo tempo, é construído. O sujeito articula 

construtivamente corpo, organismo, inteligência e desejo, num grupo 

familiar/social. (Fazer-se homem e mulher mostra-nos que) a construção da 

sexualidade abrange o que significa "ser menino" ou "ser menina", homem ou 

mulher numa dada cultura; a manifestação dos sentimentos, a maneira de ver 

o mundo, que acabam por refletir as estruturas cognitivas e afetivas 

construídas ao longo do processo de desenvolvimento. Nessa construção 

inclui-se a categoria do desejo, que é a mola da reconstrução, numa dimensão 

micro do conhecimento socialmente compartilhado. O desejo imprime um 

estilo pessoal e um ritmo ao movimento da construção do corpo sexuado 

cognitiva e afetivamente. (RIBEIRO, 1996 p. 26) 

 

No segundo capítulo, "O encontro com as crianças", a autora inclui uma 

pesquisa qualitativa, com 41 crianças de 04 a 12 anos, com intervenções de história 

infantil, vídeo, música produções de escrita, discussões e reflexões. 

"A fala da criança" no terceiro capítulo descreve como a criança faz com o olhar 

sobre seu corpo, o papeis de gênero e suas percepções. O capítulo é dividido em três 

tópicos, na questão “corpo”, se elas sentem, aos seres questionados ao se vestirem com 

roupas do sexo oposto, se seus sentimentos expostos sobre seu próprio corpo, (a 

vergonha localiza-se no rosto, no pênis, na vagina, no seio.). 

Na questão de gênero, são analisadas as brincadeiras nos adultos nos dizem 

quais brinquedos, brincadeiras são específicos de todos os gêneros e no último tópico a 

questão da religiosidade, sobretudo, se para elas Deus é um homem. 
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No entanto o conceito do gênero para Knöner (2005) abrangia inicialmente as 

premissas concernentes às diferenças biológicas. Que, porém, essa forma de considerar 

o conceito de gênero o tornava restrito, uma vez que as características visíveis, não 

permitiam a ampliação de seu significado incorporado às demais, que tudo é definido 

com seu gênero sexual masculino e feminino com suas características.  

 

A patrística é outra fonte de moral sexual primitiva. Nos ensinamentos dos 

Santos Padres da Igreja começa a tomar corpo uma moral sexual rígida e 

profundamente negativa, com as características da exaltação da continência 

do celibato e repulsão de todo sexo, submissão da mulher e do corpo. 

(NUNES, 1997, p. 82) 

 

A sociedade tem implantado regras que são ditas sobre o que é para meninos, e o 

que para meninas, nas cores, brinquedos, como por exemplo: só os meninos podem 

gostar de futebol, carros e lutas, e as meninas tem que cuidar de casa, fazer comida e 

cuidar das crianças, criando assim um elo diferenciado sobre o que é para as mulheres e 

que é para homens. “A vivência da diversificação de valores relacionados à sexualidade, 

é patente na Idade Média, ligada, por exemplo, ao comportamento nos diferentes níveis 

socioeconômicos” (LAPATE, 1994, p.21). 

A abordagem nas escolas sobre a sexualidade ainda é um amplo tabu. Segundo 

Louro (1998), a escola brasileira sempre manteve o tema sexualidade distante dos temas 

abordados em sala de aula.  

De acordo com esta autora, a escola sempre contribuiu para a separação de 

gênero. E nos PCNs, o tema da sexualidade está previsto em várias disciplinas, mas 

viemos de uma sociedade religiosa e capitalista, pois conforme Foucault (1990), a 

sociedade capitalista estimula a manifestação do indivíduo no que se refere ao sexo, e 

juntamente vem à necessidade de saber sobre sexualidade em termos de pensamentos e 

opiniões sobre o assunto, sendo usada como arma de controle do corpo e da população.  

 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à 

realidade subterrânea que se aprende com dificuldade, mas à grande rede de 

superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a 

incitação ao discurso, à formação dos conhecimentos, o reforço dos controles 

e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes 

estratégias de saber e poder. (FOUCAULT, 1984) 
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A sexualidade é um aspecto da vida dos seres humanos que deve ser tratado na 

sua integralidade, pois não podemos separar a vida da sexualidade, ou seja, não se pode 

sair de casa e deixar a sexualidade escondida como se deixam os pertences, pois está 

interligada ao nosso cotidiano.  

O conceito de sexualidade e de sexo propriamente dito não está necessariamente 

junto, o gênero por sua vez, configura uma construção social, abordando as relações de 

poder entre homens e mulheres. Essas relações variam em diferentes sociedades e 

culturas, variam também dentro de uma mesma sociedade, portanto, não são fixas. 

(MARTINEZ, 1998)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

De acordo com a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 17) “a 

sexualidade não se reduz à união dos órgãos genitais, e tampouco pode ser confundida 

com o ato sexual reprodutivo”.  

 

Ao tratar do tema Orientação Sexual, busca-se considerar a sexualidade como 

algo inerente à vida e à saúde, que se expressa desde cedo no ser humano. 

Engloba o papel social do homem e da mulher, o respeito por si e pelo outro, 

as discriminações e os estereótipos atribuídos e vivenciados em seus 

relacionamentos, o avanço da AIDS e da gravidez indesejada na 

adolescência, entre outros, que são problemas atuais e preocupantes. 

(BRASIL, 2000, p. 107) 

 

A disciplina que vem discutir a sexualidade e a Biologia que aborda a temática 

em suas aulas, focando apenas na reprodução humana, e nas doenças transmitidas não 

aprofundando os estudos, da sexualidade por meio da era histórica, que inclusive. 

Salienta Foucault (1990) em seus estudos sobre a História da Sexualidade I, que os 

discursos sobre o corpo e a sexualidade, e a divisão hierarquizada dos seres humanos, 

são de fato, efeito e instrumento. O conceito de gênero enfatiza todo um sistema de 

relações que, embora possa incluir o sexo, não é por ele determinado, nem determina 

diretamente a sexualidade.  

Dessa forma, o termo gênero não poderia expandir-se para outros contextos, sem 

abranger um novo significado. (LOURO, 1997), o estudo das relações de gêneros e da 

sexualidade pode ser citado em várias disciplinas, como filosofia, biologia, sociologia, 

história e principalmente, uma aula diferenciada, com oficinas, seminários, entre outros, 

que possam tratar esse assunto de maneira mais ampla.  
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A definição de gênero e da sexualidade pode ser entendida, portanto, como 

diferenças sociais das pessoas, ou seja, o conceito de gênero é construído com os 

padrões históricos culturais, juntamente com o fator biológico, ainda há muita 

desigualdade de gênero no meio político, trabalho e família.  

No qual as mulheres vêm cada vem, mas dominado nas áreas, no trabalho, na 

politica, no social e principalmente no âmbito familiar e no assunto da sexualidade 

sempre acompanhou a formação humana, no início dos tempos porem ainda é um 

assunto tão pouco falado na escola, no meio social e essencial no meio familiar.  

 

APRESENTAÇÃO DO COLÉGIO JBC 

O Colégio Estadual Professora Joana Batista Cordeiro (JBC) está localizado no 

Estado do Tocantins, no centro da cidade de Arraias, na Praça Madre Anastasie, n.º 22. 

Arraias têm hoje cerca de 10. 970 habitantes, segundo o IBGE (2010). O colégio é 

conhecido por JBC e funciona a mais de três décadas.  

Segundo o Projeto Político Pedagógico/2017 (PPP/2017) do Colégio JBC, antes 

de ser Colégio Estadual, funcionava o Instituto Nossa Senhora de Lourdes, instituição 

privada, administrada pela congregação das Irmãs Dominicanas. 

De acordo com o PPP/2017, o instituído foi inaugurado 11 de fevereiro de 1958, 

pelo Deputado Federal Dr. João D’Abreu que lutou para trazer benefícios ao norte 

goiano, juntamente com prefeito da época, senhor Gustavo Balduino Santa Cruz, que 

sempre buscava novos recursos para o município e para a educação. O Instituto Nossa 

Senhora de Lourdes, funcionou em Arraias por duas décadas, tornando-se, um marco de 

transformação educacional, cultural, esportivo e religioso no nordeste goiano.  

No inicio, o ensino era privado, onde os pais e filhos que não podiam pagar as 

mensalidades realizavam trabalhos de limpezas e manutenção no instituto em troca de 

bolsa de estudo
23

.  Considerando a realidade local, a escola tinha boa estrutura, possuía 

                                                           
23

  Segundo Vieira (2018, p. 36) o Instituto Nossa Senhora de Lourdes recebia auxílio da Câmara 

Municipal de Arraias (ainda Conselho Municipal) para custear bolsas de estudos, contudo “nota-se a 

partir desse fragmento da ata que a Câmara Municipal preferiu atender os filhos dos ricos, pertencentes à 

elite que dominava a cidade há mais de 150 anos [...] em vez de dar a oportunidade a quem realmente 

precisava que seria o filho do sertanejo ou um quilombola”. 
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quadra (que hoje em dia está acabando), piscina e um rádio que anunciava a “hora do 

Ângelus” e notas de falecimentos. 

Em 1982, a congregação dominicana vendeu o prédio do instituto para o 

município, e o colégio passou a ser uma instituição pública recebendo o nome da Joana 

Batista Cordeiro, em homenagem a uma da professora do Instituto Nossa Senhora de 

Lourdes, que prestou bons serviços à educação, e veio falecer em meados na década de 

70 por aneurisma cerebral, e pela Lei n.º 9.213 de 28/05/1982 foi fundado o Colégio 

Estadual Professora Joana Batista Cordeiro. (PPP/2017) 

Ao longo dos anos, o colégio foi dirigido por diferentes gestores: Professores, 

Maria Lenice Moreno, Magda Suely Pereira Costa (atualmente professora da UFT), 

Padre Jones Pedreira, Diran Batista Cordeiro, Hilda Batista Lopes, Maria do Carmo 

Xavier de Almeida, Leila Alba Bueno, Márcia Estela Pereira Costa, Josefa Cordeiro de 

Oliveira, Ione Jesus Nunes Azevedo, Leonardo Victor dos Santos, nos quais 

contribuíram para a qualidade e desenvolvimento do ensino local e regional. Dentro 

deles tiveram duas ex-diretoras que não foram citados no (PPP/2017) do Colégio que 

foram as professoras Valquíria e Elza que ficaram na direção do colégio JBC. 

Atualmente, ocupa o cargo na direção do JBC a Professora Sandra Maria Ferreira da 

Cunha.  

O Colégio JBC chegou a ofertar matrículas da pré-escola ao ensino médio, com 

modalidades de ensino médio: ensino em magistério; científico; educação de jovens e 

adulto e médio básico. Atualmente, o Colégio oferece o Ensino Médio de Tempo 

Integral, atendendo hoje entorno de 180 alunos da zona urbana e rural.  

O Colégio conta com 15 professores, que desenvolvem projetos de ensino para 

os alunos.  O horário de funcionamento é das 07:00h às 16:30h e no período noturno, 

das 18:00h às 20:30h. 

O Colégio conta com o Projeto “Escola Jovem em Ação”, que tem como 

principal objetivo trabalhar com um jovem autônomo, competente e solidário.  Neste 

modelo de escola integral, os alunos dispõem de diversos mecanismos que auxiliam no 

protagonismo juvenil. 
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Este estudo foi realizado junto ao Colégio Estadual Professora Joana Batista 

Cordeiro, em Arraias-TO, e buscou entender de que forma os conceitos de sexualidade e 

gênero são percebidos pelos alunos, e de que maneira, na percepção destes conceitos. 

A escolha do Colégio JBC, foi devido ser a única escola pública de ensino médio 

na cidade, as demais escolas são de ensino fundamental, e por se tratar de um assunto 

difícil, poderia ocorrer desconforto dos pais e principalmente da escola com a temática 

em questão, diante disso a escolha do colégio para o estudo de campo. 

 

METODOLOGIA  

Para interpretação de resultados, foi utilizada a dimensão quanti-qualitativa, que 

pressupõe a interpretação das respostas às perguntas feitas pelo acadêmico com os 

entrevistados por meio de questionários aplicados aos alunos. “O questionário pode ser 

definido” “como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas etc.” (GIL, 1999, p.128).  

A amostra dos colegiais ficou no total de 30 alunos, não foi perceptível a 

resistência nem, tampouco, má vontade dos alunos para participarem da entrevista por 

meio das respostas aos questionários.  

Optou-se pelo questionário com perguntas mistas, deixando os entrevistados 

mais à vontade em responder com sinceridade e total sigilo.  

O questionário conteve um total de cinco grupos de perguntas divididos em: 

“Sobre você”; “Sobre o Colégio”; “Sobre a família”; “Mídia”; e “Geral”, onde foram 

questionados assuntos voltados a temática presente neste estudo. 

 

Discutir sexualidade não significa falar de gravidez e camisinha. Os pais 

focam no discurso preventivo e não acolhem as experiências que estão no 

nível das relações. Meninos e meninas querem falar de afeto, ciúme, 

machismo, padrão estético de beleza. Começar uma conversa com camisinha 

não vai dar liga. Não é disso que eles querem falar, não é isso que os 

inquietos, afirma a psicóloga Anna Cláudia.  
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Foram escolhidos alunos aleatoriamente entre os 1º, 2º e 3º, sendo esta uma 

porcentagem suficiente para a amostragem dos alunos do Colégio JBC e suficiente para 

alcançar os objetivos deste estudo.  

Dos 30 alunos escolhidos, 27 responderam os questionários foram feitas em 

grupo, dinamizando a aplicação dos questionários. Os questionários foram aplicados 

pelo acadêmico no último horário de aula do período vespertino, evitando atrapalhar o 

andamento normal do Colégio, em sala de aula, apresentei a temática do estudo e foi 

explicado o preenchimento do questionário com leitura das perguntas e, em seguida, 

foram entregues os questionários. 

 O questionário foi aplicado ao qual a coordenação do JBC selecionou os alunos 

para participarem das entrevistas. Os alunos, após o intervalo foram encaminhados a 

uma sala para aplicação do questionário, eles levaram o tempo máximo de vinte e três 

minutos para responderem o questionário.  

Os alunos participantes concordaram com o termo das condições deste estudo, 

por exemplo, que não eram obrigados a responder o questionário ou parte do mesmo. A 

questão 5.4 do questionário foi anulada, pois não conseguiu atingir o objetivo principal, 

que seria saber se os entrevistados tinham compreensão da abordagem do questionário 

para as questões, sem prejuízo do estudo. Onde o questionário foi estruturado em cinco 

grupos de perguntas, voltada a gênero e a sexualidade.  

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Iremos apresentar os resultados colhidos por meio do questionário, os resultados 

foram agrupados em cinco grupos, coincidentes com os mesmos cinco grupos de 

perguntas, o intuito deste estudo é trazer as dificuldades dos educadores em assuntos 

ainda taxados pela sociedade e família, o questionário trouxe grupos de perguntas, e 

cada grupo com campos para justificativa, na intenção de deixar o sujeito estudado à 

vontade para se explicar ou não. 

 

Sobre você 

No item 4.1, a temática, vem no primeiro grupo de pergunta que é “sobre você”, 

traz os campos para preencher o sexo e a idade de cada aluno do colégio JBC, no qual 
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as faixas etárias correspondem entre 14 -18 anos. No todo foram 27 alunos 

entrevistados, trazendo-nos total de 12 entrevistados do sexo masculino, e 15 

entrevistados do sexo feminino. 

 

 

 

Sobre o Colégio 

O segundo grupo de perguntas, fala “sobre o colégio” e enfoque na questão de 

gênero, com o tema voltado para a igualdade dos direitos entre homens e mulheres 

dentro do ambiente escolar. 

No questionário, que se trata de desigualdades, são várias as situações que as 

mulheres não recebem tratamentos iguais ao dos homens, dentre elas na política, no 

trabalho, no ambiente familiar e na escola, nessa discussão, as maiorias dos 

entrevistados definiram no trabalho, sendo que boas parcelas deles, acham que as 

mulheres não recebem os tratamentos iguais aos homens no âmbito do trabalho. 

E grande parte dos alunos, na questão 2.3 no questionário disse que no colégio 

tem discussão da sexualidade e de poucas da relação de gênero em salas de aulas nas 

diversas disciplinas, e principalmente na aula que aborda a sexualidade e a disciplina da 

Biologia, e o assunto também é abordado nas Eletivas, que são disciplinas optativas 

escolhidas pelo aluno.  

De acordo com o aluno Ygor (nome fictício) os temas das aulas são “definidos 

pela escola, e devem promover o enriquecimento, a ampliação e a diversificação de 

conhecimentos, temas ou áreas da base comum”, ao quais todos os alunos escolhem as 

disciplinas que queiram estudar, e com isso, enriquecer o conhecimento do indivíduo.  

 

Sobre família 

 No terceiro grupo de perguntas é voltado para o âmbito “familiar”, onde o 

assunto focando na sexualidade, um assunto ainda tabu e tão pouco falado em casa. De 

acordo com Louro (2000), estas pedagogias que atuam em todos os processos 

educativos e de socialização, passaram a ser denominadas de pedagogias culturais, e de 

forma mais específica em relação a essa temática, pedagogias de gênero e sexualidade. 
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Ao quais alunos mostraram que o assunto da sexualidade não seja tocado no 

meio familiar, aonde eles tentam procuram saber por meios de amigos, com os 

familiares, mas próximos irmãos, primos, sobre a temática. Sobre a família 

questionamos os alunos sobre a igualdade das mulheres no meio familiar. 

Levando, a submissão da mulher em domínio do homem, vem deste o começo da 

época, e hoje ainda são bem claras estas práticas em cidades pequenas aonde as 

mulheres não podem trabalhar, e sim cuidar da casa e dos filhos, e com base nesta 

ocasião os alunos responderam que são suas mães que tem voz ativa em casa, ou seja, as 

mulheres cada vez mais estão tendo voz no meio social, conforme a questão em si.  

 

Mídia 

Hoje em dia, a mídia tem uma grande importância, pois vivemos na era da 

tecnologia, e as mídias estão aparecendo constantemente, nas redes sociais, Televisão, 

internet entre outros, foram ocasionalmente perguntado sobre o beijo gay na televisão, 

tendo resultado de uns alunos que acham relevante o beijo gay, e os outros, acham 

irrelevante e não concordam com o beijo na televisão.  

Muitos não procuram assistir filmes, documentários sobre o tema das relações de 

gênero e a sexualidade, e quando buscam e pela internet, com a onda de séries vem 

discutindo as tais assuntos cotidianos acabam assistindo. 

Apesar disso, nem todo acham o beijo Gay na mídia apropriado, ao certo padrão 

social, no qual não agrada todos e com base nisso, em relação na sexualidade, os 

entrevistados acham inapropriado o tratamento que a mídia está dando sobre o assunto 

hoje em dia. 

Cada vez mais os tratamentos pela mídia ao gênero, giram em torno da 

valorização da mulher como apenas um objeto para chamar a atenção através da TV ou 

internet, mas as maiorias dos entrevistados acham que são inapropriados o tratamento 

que as mulheres recebem hoje em na mídia, ao qual só valorizam o corpo como objeto 

de desejo.  

No meio sobre a influência das desigualdades de gêneros mostra que as 

desigualdades e evidentes em meio social, e nos movimentos sociais com LGBT, e 

Feministas os entrevistados não possuí conhecimentos das tais movimentos. 
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Geral 

No último item, as perguntas foram voltadas à temática da sexualidade que, pois, 

na última questão, utilizando a frase da Simone de Beauvoir “Ninguém nasce mulher, 

torna-se mulher”, a questão fosse anulada.  

Mostra uma preocupação, pois a respostas dos alunos em a opção do próximo 

incomodam eles de alguma forma, muitas das respostas foram sim, e no grau de 

abordagem da sexualidade nos 5.2 onde uns alunos não conversam. 

As convivências possam ou não, influenciar a crianças a serem homossexuais ou 

machistas, foi uma das discussões realizadas. Essa questão tinha espaço para introduzir 

justificativas, de modo que alguns alunos justificaram da seguinte forma:  

(Aluno 1) “Se eles colocarem na cabeça de criança, que tem que ser igual a 

eles”, (Aluno 2), “porque tudo que fazer na frente da criança elas fazem”. Foi 

identificado nas justificativas que muitos dos alunos, acham que o simples fato do 

contato ou a própria convivência, podem influenciar as crianças a seres gays, se 

justificando da seguinte maneira: (aluno 3) “por que às vezes já serve pra eles crescerem 

sem preconceitos para eles ver e sentir bem”. 

Segundos documentos PCNs falam que a sexualidade é um tema transversal, 

mas a escola não aborda o assunto em sala de aulas, e alguns docentes sentem receio em 

falar sobre a temática. É preciso que os professores tenham mais conhecimentos a 

respeito do PCNs, e desta forma facilite os tratamentos do gênero e da sexualidade em 

salas de aula, e assim tenham clareza e segurança ao tratar o esse assunto no espaço 

escolar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base nos resultados e argumentos relatados anteriormente, percebe-se que 

há uma grande dificuldade da prática no ensino que, por meio da observação das 

respostas contidas nos questionários, e os possíveis problemas relacionados à aquisição 

de competências nas aulas de educação sexual e de gênero mesmo assim percebe-se que 

ainda existem receios sobre assunto sexualidade e questão de relação de gênero. 
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A temática da sexualidade ainda é pouco discutida nas escolas, os alunos quando 

se chegam à escola faltam lhe informações e geralmente são acompanhado de 

pensamentos e atitudes negativas em relação ao sexo, e na escola acabam recebendo 

informações equivocadas, reforçando preconceitos reforçados no espaço escolar, sendo 

que as famílias também não participam nos conceitos das aulas da sexualidade dos seus 

filhos. 

As aplicações dos questionários demostrou como o gênero e a sexualidade 

trazem que as dificuldades para o do ensino e aprendizagem, dos alunos e que 

demonstram dificuldades ao abordar a sexualidade e discussões sobre gênero, nesse 

trabalho respondeu as dúvidas e os objetivos geral, pois aos questionários, feitos aos 

alunos poderão responder tais dificuldades, onde que com as perguntas voltadas têm um 

vasto impedimento nas relações de gêneros e principalmente no assunto da sexualidade 

na educação. 

Diante disso, conclui-se a importância deste trabalho para influenciar os futuros 

educadores em despertar uma nova visão e uma nova maneira de discutir e falar de tais 

assuntos classificados como “proibidos”. Pela sociedade, por fim fazer discursões nas 

escolas com intuído de fazer uma interação com escolar e familiar, fazendo uma 

reflexão dos conceitos das relações de gênero e sexualidade no âmbito educacional. 
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Resumo 

Esse artigo analisa a condição da mulher na sociedade a partir da constituição da família 

moderna nos séculos XVIII e XIX, tendo como referência a história das mentalidades e 

tomando como categoria fundamental a noção de gênero.  Parte-se do pressuposto que a 

nova vivência familiar no meio burguês é marcada pela maternidade e pela intimidade 

do lar. Scott (1990) utiliza o termo gênero para se referir à organização social da relação 

entre os sexos e com o objetivo de acentuar “o caráter fundamentalmente social das 

distinções fundadas sobre o sexo” ao mesmo tempo que rejeitavam as explicações 

fundadas num determinismo biológico que impunha a supremacia masculina sobre as 

mulheres. A família conjugal moderna se caracteriza por maior intensidade afetiva nas 

relações entre pais e filhos, pela privacidade do lar e pelos cuidados especiais com a 

infância. Ao reorganizar os papéis e as relações entre seus membros, tira a criança do 

anonimato para ocupar um lugar privilegiado na família, encarregando a mulher dos 

cuidados dos filhos e do lar. Nesse momento de redefinição dos papéis na família  

burguesa, a mulher tem suas funções redimensionadas, colocando-a decididamente na 

esfera privada do lar. Podemos afirmar que as sociedades, sobretudo a capitalista, foram 

sendo historicamente constituídas a partir das relações entre os sexos, com tendência na 

grande maioria das vezes a acentuar o status secundário feminino, pois, 

tradicionalmente, atribui-se às mulheres circunscreverem-se, apenas, ao espaço privado 

do lar, excluindo-as do mundo produtivo, enquanto que aos homens foram destinados os 

espaços considerados públicos. Pensamos que a almejada igualdade entre os gêneros, 

com o fim da subordinação da mulher, ocorrerá quando as mulheres tiverem as mesmas 

oportunidades de trabalho, emancipação sexual e, sobretudo, quando os homens participarem 

na socialização do cuidado das crianças, assim como nas tarefas domésticas.  
 

Palavras-chave: Mulher; família; sociedade. 
 

Esse artigo analisa a condição da mulher na sociedade a partir da constituição da 

família moderna nos séculos XVIII e XIX, tendo como referência a história das 

mentalidades e tomando como categoria fundamental a noção de gênero.  Parte-se do 

pressuposto que a nova vivência familiar no meio burguês é marcada pela maternidade e 

pela intimidade do lar. 

A explosão do movimento das mulheres e de todas as interrogações que tal 

movimento suscitou, faz com que a história das mulheres tome vulto nas últimas 
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décadas. “Quem somos, de onde viemos, para onde vamos” passam a ser questões que 

as americanas, pioneiras neste movimento, se propõem a responder através de seus 

Women’s Studies e de suas revistas Signs, Feminist Studies. Posteriormente, estas 

mesmas questões serão abordadas pelas inglesas, sobretudo em History Workshop, 

assim como pelas francesas, alemãs e italianas. De forma semelhante, no Brasil 

observa-se uma tendência a acompanhar este movimento já internacional. 

O desenvolvimento da antropologia e da história das mentalidades, aliados ao 

movimento das mulheres, vem contribuir, como lembram Duby e Perrot (1993), na 

introdução da obra “História das Mulheres no Ocidente”, para que a mulher se torne, 

efetivamente, um objeto de estudo das ciências. 

Inspirada pela Ecole des Annales, a História Nova propõe renovar o terreno da 

história através de três processos: novos problemas põem em causa a própria história; 

novas abordagens modificam e transformam os setores tradicionais da história, novos 

objetos surgem no campo epistemológico da história (Le Goff & Nora, 1988). 

No bojo desse movimento, houve um deslocamento e alargamento no campo da 

história, abandonando-se as análises essencialmente estruturais da sociedade e 

passando-se a enfatizar as práticas cotidianas, as representações sociais e culturais. 

Desenvolveu-se a história das mentalidades, e os hábitos cotidianos, as atitudes, as 

formas de sociabilidade, as representações coletivas inconscientes e, particularmente as 

relações de gênero tornaram-se objetos de investigação histórica (Ariès 1993; Le Goff, 

1993). Como bem observou Le Goff (1976, p. 71), a história das mentalidades “situa-se 

no ponto de junção do individual e do coletivo, do longo tempo e do quotidiano, do 

inconsciente e do intencional, do estrutural e conjuntural, do marginal e do geral”.  

Os historiadores que adotam esta perspectiva teórico-metodológica fazem 

emergir temas até então negligenciados pela história tradicional. A criminalidade, o 

amor, a sexualidade, a loucura, a morte e a mulher tornam-se objetos de investigação. 

Como assinala Perrot (1988), a história começa a se interessar por agentes históricos da 

sociedade até então marginalizados e pouco estudados pela tradição histórica: operários, 

loucos, criminosos e mulheres. 
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Neste novo contexto, a noção de gênero se impõe como uma categoria 

fundamental para o estudo da mulher. Na apresentação da obra A nova história cultural, 

Hunt (1995, p. 24) chama a atenção para o papel da noção de gênero na atualidade: 

 

A importância do gênero, /..../, extrapola sua posição inegavelmente central 

na vida social e cultural; os estudos da história das mulheres, nas décadas 

de 1960 e 1970, e a ênfase mais recente sobre a diferenciação dos gêneros 

tiveram um importante papel no desenvolvimento dos métodos da história da 

cultura em geral. Em particular, nos Estados Unidos (e talvez 

exclusivamente nesse país) a história das mulheres e os estudos de gênero 

passaram a ocupar o primeiro plano da nova história cultural. 

 

A historiadora americana Joan Wallach Scott tem sido considerada como quem 

melhor explicita as implicações metodológicas do estudo do gênero, particularmente em 

sua coletânea de ensaios Gender and the Politics of History, publicada em 1988. Scott 

(1990) utiliza o termo gênero para se referir à organização social da relação entre os 

sexos. Em seu conceito de gênero, a autora considera que as relações entre os sexos são 

construções sociais e ao mesmo tempo relacionais, indicando a ineficácia de se separar 

a história da mulher da história do homem. Considera, portanto, que é preciso estudar 

conjuntamente a evolução de cada um dos sexos, para que se construa a realidade 

histórica. Assim, se faz necessário que as investigações se dediquem simultaneamente à 

construção do feminino e do masculino. “Estudar as mulheres de maneira isolada 

perpetua o mito de que uma esfera, a experiência de um sexo, tenha pouco, ou nada, a 

ver com o outro sexo” (Scott , 1990, p. 07). 

O uso do termo gênero (masculino e feminino) foi divulgado por pesquisadoras 

americanas com o objetivo de acentuar “o caráter fundamentalmente social das 

distinções fundadas sobre o sexo” (Scott, 1990, p. 05), ao mesmo tempo que rejeitavam 

as explicações fundadas num determinismo biológico que impunha a supremacia 

masculina sobre as mulheres. 

Em nossa sociedade foi, sobretudo, nos últimos 20 anos que a questão das 

mulheres ou das relações homem-mulher passou a se constituir em objeto de estudo. 

Tais estudos conduzem a reflexões de cunho conceitual e entre elas a própria 

denominação desta área de estudo em emergência. Essencialmente, duas tendências se 

destacam. A primeira procura denominar esta área como “estudos da mulher”, numa 
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tentativa de pôr em evidência a mulher enquanto objeto de estudo de uma ciência 

tradicionalmente androcêntrica. A segunda, por outro lado, baseando-se em Scott 

(1990), utiliza a expressão “estudos de gênero”, aqui tomada como a construção social e 

histórica dos sexos. Como assinalamos anteriormente, esta última tendência tem 

predominado na História da Mulher (Louro, 1992). 

 Ariés (1981) e Badinter (1985) demonstram que a família conjugal 

moderna se caracteriza por maior intensidade afetiva nas relações entre pais e filhos, 

pela privacidade do lar e pelos cuidados especiais com a infância. Ao reorganizar os 

papéis e as relações entre seus membros, tira a criança do anonimato para ocupar um 

lugar privilegiado na família, encarregando a mulher dos cuidados dos filhos e do lar. 

Nesse momento de redefinição dos papéis na  família  burguesa, também demonstrada 

por Poster (1979), a mulher tem suas funções redimensionadas, colocando-a 

decididamente na esfera privada do lar: 

 

Uma forma nova de amor maternal foi considerada natural nas mulheres, que 

tinham não só de zelar pela sobrevivência  dos filhos,  mas treiná-los para um 

lugar respeitável na sociedade. Mais do que isso, eram encorajadas a criar um 

vínculo entre  elas e os filhos, tão profundo, que a vida interior da criança 

pudesse ser talhada para a perfeição moral . Assim, durante a maior parte da 

sua vida, as mulheres burguesas estavam confinadas ao lar como nunca o 

haviam estado antes; tinham que criar e educar os filhos, manter o lar e 

prover às necessidades do marido, deixando de lado transformações políticas 

e econômicas que se processavam a volta dela (p. 188). 

 

A consolidação da família nuclear moderna, entre os séculos XVIII e XIX e, 

paralelamente, a valorização da mulher em função das atividades maternas permitem a 

Badinter (1985) defender a tese de que o amor materno não é um sentimento inato. Na 

medida em que o amor materno não faz parte da natureza feminina, ele é entendido por 

essa autora como um sentimento que foi sendo historicamente adquirido e atribuído à 

mulher. 

A fluidez, senão a inexistência do amor materno pode ser observada pelos 

frouxos laços entre os pais e seus filhos. No Antigo Regime, as crianças recém-nascidas 

eram entregues às amas de leite e só retornavam para o lar na idade de cinco anos. No 

período que permaneciam na casa das amas, os pais não se preocupavam com o destino 

dos filhos. Raramente escreviam para saber notícias deles e muito menos os visitavam 
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para verificar se estavam bem. Muitas crianças morriam antes de voltar para casa da 

família e quando retornavam, era frequente estarem com a saúde debilitada. 

A indiferença com a criança pode ser percebida pela reação dos pais diante da 

morte de seus filhos. Era costume os pais não comparecerem ao enterro de filhos 

pequenos e nem mostrarem sofrimento pelo falecimento de seus filhos. Como registram 

Badinter e Ariés, esse tipo de mentalidade pode ser evidenciada através das palavras de 

Montaigne: “Perdi dois ou três filhos com amas, não sem pena, mas sem 

aborrecimento” (IN Badinter, 1985, p. 89), e das de Madame de Sévigné que não se 

surpreendeu quando soube que Madame Coetquem desmaiou ao receber a notícia da 

morte de sua filhinha: “Ela ficou muito aflita, e disse que jamais terá uma outra tão 

bonita” (IN Ariés, 1981, p. 57). As crianças eram consideradas tão insignificantes que 

não se temia que voltassem após a morte para importunar os vivos. 

Segundo Badinter (1985) a ausência do sentimento de infância explica, apenas 

em parte, a indiferença materna. Outros motivos devem ser buscados no comportamento 

das mulheres, nos seus desejos e ambições. 

Entre os séculos XIII e XVIII um traço comum no comportamento das mulheres 

era a recusa em amamentar seus filhos e, concomitantemente, a difusão da 

amamentação mercenária. Esse costume surgiu primeiro entre as mulheres aristocratas 

e, posteriormente, foi generalizado em todas as camadas sociais. A diferença ocorria na 

forma de contratar as nutrizes:  enquanto nas famílias abastadas as amas-de-leite eram 

trazidas para a casa da criança a ser amamentada;  nas famílias menos afortunadas as 

crianças eram enviadas para a residência das nutrizes. 

As mulheres aristocráticas invocavam vários motivos para justificarem o seu 

comportamento, sendo os mais citados: a amamentação amolece o seio e deforma o 

corpo; o medo de se tornarem esposas indesejáveis porque moralistas e religiosos 

proibiam a relação sexual durante todo o período de aleitamento materno, pois eles 

acreditavam que a copulação contaminava o leite, e o fazia azedar, colocando em risco a 

vida do bebê; não era de bom tom uma nobre tirar o seio a todo instante para alimentar o 

bebê. Enfim, a amamentação era considerada uma coisa vulgar, pouco digna. Obstáculo 

para que as mães sentissem prazer na vida conjugal e mundana. Esse estilo de vida, 

centrado nos prazeres mundanos, exigia que a mulher frequentasse a ópera, o teatro, o 
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baile, soubesse receber e fazer visitas, o que consumia o seu tempo e energia 

impedindo-a de cuidar dos filhos. Pode-se concluir que o não amamentar os filhos era 

inclusive uma forma de distinguir as mulheres das classes abastadas das mulheres 

plebéias. 

A participação das mulheres na vida social permitiu a elas o acesso a saberes, até 

então exclusivamente reservados ao mundo masculino: a galanteria, a literatura, a 

ciência e a filosofia.  Graças ao domínio desses conhecimentos, muitas mulheres 

conquistaram a sua independência e ao mesmo tempo suscitaram um movimento a favor 

de seu sexo. 

Badinter (1985) mostra que no momento em que se começa a desenvolver o 

sentimento de infância entre os séculos XVII e XVIII, principalmente na França e na 

Inglaterra, as mulheres das classes privilegiadas procuravam definir-se como seres 

livres e independentes. Entendiam que para serem iguais aos homens e terem os 

mesmos direitos na sociedade não poderiam ser definidas em função dos papéis de mãe 

e de esposa que desejavam atribuir-lhes. Esse movimento de emancipação feminina foi 

facilitado pelo fato de que nessa época a sociedade não valorizava tarefas maternais e a 

infância como se faz atualmente. Entretanto, a sociedade e os homens de letras do 

período não puderam impedir o nascimento desse feminismo, mas souberam reconduzir 

a mulher ao seu destino natural: mãe-esposa-dona-de-casa. 

As primeiras feministas ou as “preciosas” como foram denominadas, rejeitavam 

o casamento e a maternidade. Entendiam que a realização dessas funções escravizava e 

alienava a mulher, pois limitava os seus movimentos e a sua liberdade. No século XVII, 

Mademoiselle de Scudéry afirmava que o casamento e a posse andavam juntos e ao 

mesmo tempo ironizava as “damas que não sabiam ser outra coisa senão mulher de seu 

marido, mãe de seus filhos e senhora de sua família” (Badinter, 1985, p. 107). 

No decorrer do século XVIII, as “preciosas” continuaram a defender a igualdade 

entre os sexos, porém o seu feminismo muda de caráter. Pretendem alcançar sua 

autonomia através da educação intelectual, ou seja, do domínio das ciências físicas e da 

filosofia. Apesar do preconceito contra as mulheres instruídas, algumas conseguiram 

romper essa barreira e atingir seu objetivo. Entre elas destacam-se Madame de La 

Fayette, Madame de Sevigné, Mademoiselle de Montpensier, Madame Dacier, Madame 
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Motteville, Madame de Grignan, Madame du Châtelet. Esta última escreveu vários 

tratados, onde se verifica um profundo conhecimento da física de Descartes, de Newton 

e da doutrina de Epicuro. 

Se  lembrarmos que nessa época a educação das meninas não exigia mais do que 

o conhecimento precário da leitura e da escrita, e que a maior parte do ensino dividia-se 

entre os trabalhos de agulha e o ensino da religião, podemos imaginar o árduo caminho 

percorrido pelas mulheres acima citadas. 

Os representantes do pensamento ilustrado da época, exceto Condorcet, na 

França, John Locke e, posteriormente, Stuart Mill, na Inglaterra, não aceitaram a idéia 

da igualdade de direito entre homens e mulheres, nem mesmo no domínio do 

conhecimento. Predominava o desdém sobre as mulheres “sabichonas”. Assim se 

expressava Fénelon, na sua obra  De l’educacion des filles (1687):  “Conservai seu 

espírito, tanto quando puderes, nas normas comuns e ensinai a elas que deve haver em 

seu sexo um pudor em relação à ciência quase tão delicado quanto o pudor que inspira o 

horror ao vício” (IN Badinter, 1985, p. 113), e também Rousseau (1992, p. 463)  “A 

procura das verdades abstratas e especulativas, dos princípios, dos axiomas  nas 

ciências, tudo o que tende a generalizar as idéias não é de competência das mulheres”. 

Tanto Fénelon quanto Rousseau, e a maioria dos homens desta época, compartilhavam 

da opinião que o “segundo sexo” não deveria almejar ser uma filósofa ou teóloga, pois 

isso era contrário ao seu destino. 

Aliás, a maioria dos tratados sobre a educação feminina dos séculos XVIII e 

XIX reconheciam a necessidade de educarem as meninas condenando a ignorância da 

mulher. Porém, essa instrução deveria ser definida em função da natureza feminina, 

totalmente oposta à da natureza masculina. 

Rousseau (1992), no livro V do Emílio ou da Educação, descreve a natureza 

feminina segundo a ordem do Gênesis: Sofia, mulher idealizada para ser a esposa e a 

mãe dos  filhos de Emílio, somente aparece em sua obra depois que modelou o homem 

burguês, percebendo que este precisava de uma companhia. De um lado, define o 

homem como forte, inteligente, ativo. Por outro lado, define a mulher como 

naturalmente frágil, tímida, submissa, complemento masculino. Devido às 

características da “natureza feminina”, entende Rousseau que a mulher é feita para 
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agradar e ser subordinada ao homem, sendo sua existência definida em função do lugar 

e dos deveres que devem desempenhar na sociedade: 

 

Serem úteis, serem agradáveis a eles e honradas, educá-los jovens, cuidar 

deles grandes, aconselhá-los, consolá-los, tornar-lhes a vida mais agradável e 

doce; eis os deveres das mulheres em todos os tempos e o que lhes devemos 

ensinar já na sua infância. (Rousseau,1992, p.433). 

 

Uma vez demonstrado que o homem e a mulher possuem naturezas opostas, o 

filósofo iluminista recomenda que Sofia deve aprender aquilo que convém a sua 

vocação: desenhar, bordar, costurar, ou seja, preparar-se para as tarefas domésticas. A 

finalidade da educação feminina é formar boas mães e boas esposas; ensinar as mães a 

criarem os seus filhos, dentro de um novo modelo que estava sendo construído. A mãe 

rousseauniana deveria cuidar pessoalmente dos seus filhos, amamentá-los, trocar suas 

fraldas, fazer sua comida, levá-los a passeio, velar pelo seu bem estar durante vinte e 

quatro horas ao dia. Sua felicidade seria determinada pela maternidade. 

Pode-se observar que a maioria dos homens ilustrados do período propõe às 

meninas uma educação reduzida, pois esta visava formar donas de casa, enquanto que 

para os meninos, a instrução era complexa, pois eram preparados para atuarem nas 

funções públicas. 

Enquanto as “preciosas” defendiam a igualdade de direitos entre os sexos e a 

emancipação intelectual das mulheres, outras, como Madame D’Epinay, aderem aos 

novos valores propostos por Rousseau. Ao publicar as Lettres dirigidas a seu filho, 

Madame D’Epinay exalta o devotamento materno:  

 

Desde que sou mãe, pus minha felicidade nos meus cuidados por minhas 

atividades comuns, e a falta de experiência me impediu, durante os primeiros 

anos de sua vida de levá-los mais longe; pelo menos, a reflexão despertada e 

sustentada pela ternura maternal, os ilumina e os intensifica cada vez mais 

(Badinter, p. 214). 

 
 

A imagem da nova mãe foi elogiada pelo Jornal Mercuse de France, de junho de 

1756, no artigo intitulado Lettre à une dame occupée serieusemente de l’education de 
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ses enfants, ao mesmo tempo em que criticava as mulheres que não se sujeitavam à 

maternidade e ao casamento. 

Como já foi mencionado, algumas vozes masculinas se levantam em favor da 

igualdade de direitos entre os sexos.  Condorcet, em 1787, publica um artigo sobre os 

direitos da mulher, nele defendendo a igualdade natural e política entre o homem e a 

mulher; o direito da mulher votar e ser eleita para as funções públicas. Propondo que a 

educação feminina seja semelhante à masculina. Para ele, o destino da mulher não se 

restringe à maternidade. O sexo feminino pode ocupar qualquer posição, pois somente a 

injustiça, e não a natureza, é que a proíbe de ter acesso ao saber e ao poder. Lembra, 

ainda, Condorcet, que as leis foram elaboradas pelos homens e foram opressivas com as 

mulheres (Badinter, 1985). 

Durante a Revolução Francesa, muitas mulheres participaram ativamente da luta 

contra a aristocracia. Lutaram lado a lado dos homens e algumas revolucionárias 

acreditaram que iam se tornar cidadãs na nova ordem que ajudavam a construir. Foram 

elas que lideraram as passeatas a Versalhes e exigiram do rei o controle dos preços dos 

alimentos. Outras, como Olimpa de Gougês, em 1791, redige uma “Declaração dos 

Direitos da Mulher” em que reivindica para as mulheres os mesmos direitos dos 

homens. Porém, após a vitória, as mulheres foram mandadas de volta ao lar pelos 

revolucionários que elas próprias auxiliaram a colocar no poder (Hobsbawn, 1992; 

Algranti, 1992). 

A igualdade entre todos os indivíduos foi o fundamento da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada em 1789. Entretanto, as mulheres e os 

homens sem propriedades não tiveram acesso à cidadania, sendo privados dos direitos 

políticos.
24

 Por que as mulheres não foram consideradas cidadãs? Os homens, que 

redigiram a Declaração e, posteriormente, a Constituição de 1791, dominada pela 

grande burguesia, excluíram as mulheres utilizando o argumento das diferenças naturais 

entre os sexos. Assim se expressou o deputado Chaumette em discurso proferido na 

Assembleia: 

 
                                                           
24

 Segundo Perrot (1988), os homens proletários na França conquistaram os direitos políticos no Quarto 

Estado. Após 1848, passaram a ter a mesma mentalidade dos homens burgueses em relação ao segundo 

sexo, isto é, são contrários a atuação política das mulheres. 
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Desde quando se permite às mulheres abjurarem o sexo, fazerem-se de 

homens?... (A Natureza) disse à mulher: sê mulher. Os cuidados da infância, 

as coisas do lar, as diversas preocupações da maternidade, eis as tuas tarefas  

( Beauvoir, 1991, p. 142). 

 

Esta fala representa o pensamento predominante da época. As mulheres são 

feitas para cuidarem dos filhos; seu espaço de atuação será a esfera privada do lar. Em 

nome da “natureza feminina”, as mulheres perdiam a liberdade juntamente com o ideal 

máximo da Revolução. Como observa Foucault (1993), em Vigiar e Punir, o Século das 

Luzes descobriu as liberdades, mas, ao mesmo tempo, inventou também as disciplinas. 

As mulheres que se rebelaram contra essa ideologia foram mandadas ao cadafalso. 

Olympe de Gouges foi decapitada em 1793 e suas últimas palavras foram: “Oh! meu 

pobre sexo! Ó mulheres que não ganharam nada com a Revolução”.  Madame Roland 

foi outra revolucionária que também teve o mesmo destino. Sua execução foi justificada 

pela “Feuille Du Salut Public” da seguinte maneira:  

 

A mulher Roland, belo espírito de grandes projetos, filósofa de bilhetinhos... 

foi um monstro sob todos os aspectos... Era mãe, mas havia sacrificado a 

natureza, querendo elevar-se acima dela; o desejo de ser sábia levou-a a 

esquecer as virtudes de seu sexo, e esse esquecimento, sempre perigoso, 

terminou por fazê-la perecer num cadafalso ( Badinter, 1985, p. 172).    

                 

Como ressalta Perrot (1988), as democracias ocidentais foram construídas tendo 

como fundamento a dicotomia público/privado. As mulheres foram afastadas dos 

direitos políticos por estarem circunscritas à esfera privada, ocupadas com as atividades 

necessárias à reprodução da espécie. Nelas prevalece a sensibilidade, os sentimentos, os 

instintos, atitudes consideradas inadequadas para ação política; por isso, foram 

excluídas da cidadania. 

No decorrer do século XIX, inspirados nas teses rousseaunianas, moralistas 

fisiocratras, pedagogos e, sobretudo, os médicos escrevem uma série de livros onde 

procuram convencer e ensinar as mulheres a cuidarem pessoalmente dos seus filhos. Os 

médicos afirmam que as crianças de boas famílias adquirem hábitos duvidosos ao serem 

amamentadas pelas amas-de-leite. Estas aparecem no discurso “científico” como 

pessoas portadoras de vícios e degeneradoras da família e, ao mesmo tempo, são 
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culpadas pela prática de enfaixar os bebês, impedindo-os de se movimentarem. Os 

ideólogos da época recomendaram, ainda, que fossem retiradas as faixas pois, livres 

delas, a criança e a mãe passam a se conhecerem, trocam carícias, beijos e sorrisos. Esse 

contato que vem exigir maior atenção da mãe proporcionaria maior interação entre ela e 

o filho. Segundo Badinter (1985) “a libertação da criança não se faz sem a alienação da 

mulher-mãe. A couraça de que se liberta a criança representa tempo e, portanto, vida, 

tomado à mãe” (p.208). 

Pode-se afirmar que a “privatização” e a “domesticação” da mulher ocorreram 

em nome da preservação da criança. Enquanto a mulher do século XVII mal tomava 

conhecimento dos seus filhos, considerando-os um estorvo, a mulher moderna passa a 

encarar a maternidade como uma vocação de tempo integral, onde a criança ocupa um 

lugar central de sua vida. Perrot (1988) mostra  que o século XIX acentua as diferenças 

entre os sexos, dando-lhes racionalidade e harmonia: 

 

Cada sexo tem sua função, seus papéis, suas tarefas, seus espaços, seu lugar 

quase predeterminados, até em seus detalhes. Paralelamente, existe um 

discurso dos ofícios que faz a linguagem do trabalho uma das mais sexuadas 

possíveis. Ao homem, a madeira e os metais. Á mulher, a família e os tecidos 

... (Perrot , p. 178). 

 

A partir dessa época, as diferenças de gênero são justificadas pela ciência. Pode-

se constatar que a sociedade não recorre somente à Revelação Divina para comprovar a 

subordinação da mulher. Produzem-se, agora, métodos científicos para atingir tal 

objetivo. A biologia, durante o século XIX, demonstra que a mulher é física e 

mentalmente inferior ao homem. Tal constatação apóia-se, sobretudo, nos estudos de 

Gall sobre as funções cerebrais. Este autor afirmava que a massa cinzenta do cérebro 

feminino possuía peso menor que o cérebro masculino e que, por consequência, a 

mulher seria menos inteligente do que o homem. 

Tendo como fundamento as idéias de Gall, Auguste Comte (1973) defende a 

superioridade social e moral da mulher sobre o homem, porque nela prepondera o lado 

afetivo e altruísta da natureza humana, restando ao sexo masculino o lado ativo, porém 

egoísta. A proposição da superioridade moral e espiritual sobre o homem não significa, 

entretanto, eximí-la dos papéis tradicionais de mãe, esposa e dona de casa. 
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Os positivistas propõem que o espaço de atuação da mulher deve ser a esfera 

privada, ficando ao seu cargo a educação dos filhos e o aprimoramento moral da razão 

masculina. Como esposa, ela não deveria assumir nenhuma tarefa fora do lar. Caberia 

ao homem ser responsável pela transformação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, 

sustentar a família, sendo a mulher sua dependente. 

A imagem da mulher elaborada por Comte, apesar de ter uma feição inovadora, 

reflete o pensamento vitoriano do século XIX, que coloca o sexo feminino como 

radicalmente inapto para o governo, mesmo o doméstico, em virtude da “espécie do 

estado infantil” que caracteriza esse sexo. Comte concorda em confiar às mulheres, 

dentro de certos limites, a família, a casa e os núcleos da vida privada (Perrot, 1988). 

A diferença biológica entre os sexos tem sido, ao longo dos tempos, utilizada 

para justificar as desigualdades sociais e culturais entre homens e mulheres. É óbvio que 

existem diferenças entre o corpo feminino e o masculino, porém, tais diferenças são 

apenas físicas e essas, por si só, não determinam a inferioridade feminina. O fato da 

mulher dar à luz e amamentar os filhos não significa que ela tenha suas atividades 

limitadas à vida doméstica, ao cuidado dos filhos e da família. Esses papéis foram 

criados culturalmente e transmitidos historicamente com a finalidade de transformar a 

mulher no “segundo sexo”, numa cidadã de segunda categoria e, ao mesmo tempo, 

reforçar a superioridade masculina (Rosaldo, 1979). 

Embora sejam os homens que quase sempre determinaram as atividades e os 

lugares que as mulheres deveriam exercer na sociedade, estas se fizeram ouvir 

inicialmente devido ao movimento feminista. Ler, escrever, falar, dominar a cultura e os 

espaços masculinos são requisitos indispensáveis para que a mulher expressasse o que 

ela queria ser (Duby e Perrot, 1993).  

Como já foi demonstrado, mesmo tendo participado ativamente da Revolução 

Francesa, a mulher não foi considerada cidadã e, como consequência, as suas 

associações foram fechadas, em novembro de 1793, pelo Decreto de 9 Brumário ano II. 

Compreendiam os revolucionários que as associações feministas “iam contra a “ordem 

natural”, na medida em que “emancipavam” as mulheres de sua identidade 

exclusivamente familiar (privada)”  (Hunt, 1994, p. 26). Apesar de toda violência física 

e simbólica contra as mulheres que não aceitaram esse papel, suas vozes não foram 
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totalmente abafadas e elas continuaram a reivindicar a igualdade de direito entre os 

sexos. 

Segundo Hobsbawn (1992), surge uma “nova mulher” a partir das últimas 

décadas do século XIX, ocupando espaços até então reservados exclusivamente ao sexo 

masculino. Destacam-se nessa época figuras como Madame Curie, Beatrice Webb, Rosa 

Luxemburgo e, concomitantemente, os homens “progressistas” passam a discutir e a 

escrever sobre essa nova protagonista, tal como se pode observar na obra de Henrik 

Ibsen, através de sua personagem Nora e em Bernard Shaw, com sua anti-heroína 

Rebecca West. 

A transformação da condição feminina se torna visível no momento em que as 

mulheres passam a ter menos filhos, pois se mudam os valores culturais e sociais em 

torno da fertilidade. Como afirma Beauvoir (1991), a mulher nessa época “liberta-se da 

Natureza: torna-se senhora de seu corpo. Livre em grande parte das servidões da 

reprodução, pode desempenhar o papel econômico que se lhe propõe e lhe assegurará 

a conquista total de sua pessoa” (p.157). O controle da natalidade permitiu às mulheres 

terem novos valores e expectativas diante da vida. 

Outro fator que contribuiu para a emancipação feminina, principalmente nas 

primeiras décadas do nosso século, foi o acesso das mulheres às escolas secundárias e 

posteriormente à universidade. Esse fato revelou ao mundo masculino que quanto maior 

é a capacidade intelectual das mulheres, mais elas procuram desempenhar funções 

tradicionalmente reservadas aos homens. 

Outros índices de mudança do comportamento feminino podem ser percebidos 

através da maior liberdade de movimentos adquiridos pelas mulheres na sociedade. Ao 

abandonarem as barbatanas e os corpetes, passarem a usar roupas “soltas” e 

“flutuantes”, rompendo com as vestimentas que inibiam os movimentos de seu corpo. A 

prática da dança (tango, jazz) e do esporte possibilita às moças encontrarem-se com 

parceiros fora dos limites do lar e sem os olhares vigilantes da família. O andar de 

bicicleta, segundo Hobsbawm (1992): 

 

Emancipou mais a mulher que o homem, já que ela tinha mais necessidade 

de liberdade de movimentos. A bicicleta proporcionava ainda mais liberdade 

do que aquela de que gozavam as cavaleiras da aristocracia; obrigadas 
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ainda, por decoro feminino e com considerável risco, a montar de lado, em 

silhões (p. 289). 

 

No entanto, a liberdade conseguida através dos esportes e da dança não 

propiciou às mulheres a liberdade sexual. O sexo antes do casamento era restrito a 

algumas jovens universitárias emancipadas. No início dos anos 60, as feministas 

levantaram essa bandeira. 

Convém ressaltar que o movimento feminista nas primeiras décadas do século 

XX foi liderado, sobretudo, por mulheres da camada média, que se identificavam 

particularmente com a ideologia liberal. Suas principais reivindicações e conquistas (o 

voto feminino, o acesso à educação superior, o direito de trabalhar e exercer uma 

profissão) expressam a luta pelos direitos iguais aos dos homens. Por mais significativas 

que fossem as transformações da condição feminina, o limite desse movimento foi 

acreditar que a libertação da mulher seria assegurada somente pelas conquistas dos 

direitos políticos e por seu ingresso no mercado de trabalho. As feministas daquela 

época não questionaram os papéis de gênero na família nuclear, aceitando a 

representação burguesa do sexo feminino e de que a sua principal tarefa era a educação 

dos filhos e o trabalho doméstico. 

No decorrer desse artigo pode-se perceber que as sociedades foram sendo 

historicamente constituídas a partir das relações entre os sexos, com tendência na 

grande maioria das vezes a acentuar o status secundário feminino, pois, 

tradicionalmente, atribui-se às mulheres circunscreverem-se, apenas, ao espaço privado 

do lar, excluindo-as do mundo produtivo, enquanto que aos homens foram destinados os 

espaços considerados públicos.  

 Pensamos que a almejada igualdade entre os gêneros, com o fim da 

subordinação da mulher, ocorrerá quando as mulheres tiverem as mesmas oportunidades 

de trabalho, emancipação sexual e, sobretudo, quando os homens participarem na 

socialização do cuidado das crianças, assim como nas tarefas domésticas. Esta posição 

faz parte da luta feminista até os nossos dias. 
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Resumo:  

Pensar em quão difícil é o exercício da profissão docente, nos leva, a lembrar das 

relações existentes nos espaços educativos e da pluralidade de valores que permeiam 

esses espaços, sendo provável, a presença de conflitos culturais e acepções diversas 

sobre conceitos, teorias e posturas educativas. Nesse contexto, apresentamos uma 

análise dos desafios e tensões enfrentadas pelos professores que não são heterossexuais 

no Ensino Superior. Especificamente, buscamos identificar as tensões existentes no 

exercício da profissão docente, quando o professor tem orientação sexual diferente da 

heterossexual e caracterizar os desafios para o exercício da profissão docente de 

professores que não são heterossexuais. Compreendemos que, a análise da narrativa 

feita por professores que não são heterossexuais, ajuda a refletir sobre as condições 

sociais impostas e sobre a pluralidade cultural e social, que não pode ser negada. Assim, 

utilizamos a narrativa como técnica de coleta de dados e a Análise de Conteúdos como 

estratégia de estudo dos dados. Dessa forma, constatamos que os professores que não 

são heterossexuais e colaboraram com o trabalho não sofreram preconceito por parte de 

seus pares ou discentes no espaço acadêmico, não de forma significativa. Apresentam 

como tensão o momento de revelar para a família sua orientação sexual e o fato de 

terem que se manter afastados da mesma, por um certo período de tempo, para viver sua 

sexualidade, também, o fato de manter em sigilo a homossexualidade no início da 

carreira docente. Como desafios são apresentadas as relações interpessoais, sendo essas 

necessárias para o reconhecimento do trabalho docente e aceitabilidade da orientação 

sexual assumida. O assédio também é citado como desafio, por compreenderem ser o 

mesmo desrespeitoso. Os professores não citaram desafios referentes a relação professor 

-aluno ou ao domínio de conteúdos e estratégias de ensino, sentem-se felizes pelo 

exercício da profissão e espelho para acadêmicos que tem sua sexualidade reprimida.  

 

Palavras-chave: Homossexualidade; Tensões; Ensino Superior. 
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Introdução 

São inúmeras as tensões e desafios vinculados a profissão docente. Muitas 

dessas tensões, já foram relatadas por professores seja da Educação Básica ou Superior. 

Agora, estimulas pelas reflexões junto ao Grupo de Pesquisa Corpo, Sexualidade e 

Educação da Universidade Federal de Uberlândia, nos propomos a discorrer sobre as 

tensões e desafios de professores que não são heterossexuais no Ensino Superior, por 

compreendermos ser necessário, o respeito as singularidades, o reconhecimento da 

pluralidade cultural e social e a defesa de espaços educativos que comunguem com essa 

ideia. 

Outro fator, que nos leva a discorrer sobre essa temática e que não deve ser 

ignorado, é o fato do discurso científico biológico, presente nos espaços educativos, não 

ter correlação com o sentido humano, ético, social, político. Nesse contexto, torna-se 

obsoleto, desprezarmos nos dias atuais as diversas identidades e suas formas de 

constituição. 

O preconceito velado ou não, ainda é uma realidade com a qual convivemos e se 

manifesta de diversas formas nos espaços educativos, assim, compreender as tensões e 

desafios gerados nos espaços pela não aceitação de uma orientação sexual que não seja 

a heterossexual é fundamental para refletirmos sobre o preconceito alicerçado em 

estigmas e representações sociais. A escolha por professores do Ensino Superior vem ao 

encontro do pensar a anulação do preconceito nesse nível de ensino, por dispor de uma 

ampla diversidade de profissionais, com leituras de mundo diversas e formadores de 

opinião. Assim, perceber a existência do preconceito nesse espaço e com professores 

considerados socialmente reconhecidos, uma possibilidade de reflexão que suspende 

visões hegemônicas e propícia debates fundados na superação de preconceitos.  

 A narrativa nesse processo torna-se um mecanismo revelador de sabores e 

dessabores relacionados a orientação sexual dos professores e suas experiências junto 

aos seus pares e discentes no Ensino Superior. 

Portanto, a organização do presente trabalho busca a compreensão dos 

dessabores causados pelo preconceito quanto a orientação sexual dos professores no 

Ensino Superior e o esclarecimento da comunidade acadêmica e demais interessados no 

tocante as formas de preconceito existentes a serem anuladas. 
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Não é heterossexual? Como assim? 

Meu professor(a) não é heterossexual? Como assim? Tá de brincadeira? Que 

desperdício! Essas são algumas das indagações feitas por alunos(as) nos corredores de 

Universidades, quando tomam conhecimento da não heterossexualidade de professores. 

Desse modo, sua orientação sexual passa a ser concebida como algo inapropriado, 

inaceitável, diferente, fora do padrão social ou do ser professor(a). Por que tamanha 

estranheza? É preconceito? 

Caetano (2013) em seus estudos faz referência a discriminação relacionada às 

identidades de gênero e orientação sexual, associando-a a construção das imagens que 

são levadas ao cérebro dos seres humanos pelo sentido da visão, chamando a atenção 

para a discriminação entre indivíduos em função de sua diferenciação e privilegio de 

alguns em detrimentos de outros. A comparação entre as imagens que se tornam 

representações sociais remete a preconceitos e estigmas. 

Nesse contexto, para o autor, o preconceito associado aos estigmas, não apenas 

coagem os indivíduos que vitimizam, mas, atuam na internalização de diferenças ditas 

desqualificantes. Assim, “[...]suas qualificações depreciativas, quando internalizadas, 

são capazes de inibir o exercício da cidadania, justamente por levar o indivíduo a 

naturalizar as imagens preconceituosas que os desqualificam e os fazem sentir-se 

“menores” diante dos demais, a que são comparados.” (CAETANO, p. 89). 

A orientação sexual, regulamentada nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais\Temas Transversais (1996), seria então, uma forma de inserir na escola as 

discussões sobre sexualidade e amenizar a discriminação referente a orientação sexual 

ou de gênero. Fato é que, escolas trabalham a Orientação sexual vinculada a visão 

científica biológica, como demonstra vários estudos da área (RIBEIRO, 2013), e 

desprezam a sexualidade como conhecimento de si, descoberta de desejos, como 

conceito histórico e cultural que envolve comportamentos. Dentro dessas discussões 

escolares, ainda são identificadas as sexualidades contra-hegemônicas (lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais) tidas como anormais e disseminadora de doenças 

DST/Aids. 
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Nesse contexto, se faz necessário compreender melhor o preconceito e o estigma 

que reina nos espaços institucionais e na sociedade como um todo.  Para Caetano (2013, 

p. 91), 

 

O estigma é uma marca, um rótulo que se atribui a pessoas com certos 

atributos, as quais as inserem em determinadas classes ou categorias que as 

desqualificam socialmente. Os rótulos dos estigmas decorrem de 

preconceitos, ou seja, de ideias preconcebidas, cristalizadas, consolidadas no 

pensamento, nas crenças, nas expectativas socioindividuais.  

 

É com esse preconceito e estigmas que o olhar para o outro, interfere nas 

relações, nas vivências, experiências, comportamentos. Classificando, rotulando 

indivíduos e menosprezando sua essência humana. O preconceito que também gera a 

violência, dessa forma atinge, na sua maioria pobres, negros, homossexuais, 

transexuais, bissexuais, portadores de HIV, pessoas que apresentam necessidades 

especiais, moradores de rua, dentre muitos outros (LOURO, 1997). 

Não ser heterossexual, dentro desse espectro, é encarar o preconceito a todo 

instante. Ser classificado e rotulado como anormal ou desmerecedor do convívio entre 

heterossexuais, fator esse, que tem gerado altos índices de exclusão social.  A exclusão, 

não diferente do preconceito, tem sido motivo de preocupação em espaços escolares, 

esse fato é comprovado com a regulamentação oficial a favor da educação inclusiva. 

Pensar de forma inclusiva requer novas significações, essas, devem levar em 

consideração a pluralidade de diferenças, especificidades e singularidades. Perceber os 

indivíduos como cidadãos de direito e repletos de qualidades. Dizer não a qualquer 

forma de violência e prezar pela integridade humana, respeitando limites, ideias, formas 

de viver e comportamentos. 

Para Green (2000), a repressão as sexualidades, especificamente, as 

homossexualidades, na história brasileira são iniciadas na década de 1930, período de 

políticas de industrialização e desenvolvimento científico, em que a ciência moderna, 

centralizada em parâmetros europeus finca valores judaico-cristã na sociedade 

brasileira. Assim, identidades brancas masculinas, heterossexuais, patriarcais são 

consideradas centrais em oposição as demais.  
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A supervalorização de representações sociais hegemônicas na década de 30, não 

corresponde, então, a sexualidade como construção sócio histórica que envolve amores, 

prazeres, desejos, identidades. Não leva em consideração o pensar de Britzman (1988, 

p. 156), para quem a sexualidade é, “[...] composta de movimentos minúsculos e 

cotidianos: o direito a construir o eu, o direito ao prazer, o direito a informação 

adequada, o direito a fazer perguntas, o direito a ler, o direito a juntar-se ao social, o 

direito a curiosidade, o direito a amar”. 

Assim, o discurso biológico apresenta-se na escola e na família limitando a 

sexualidade ao conhecimento das estruturas dos sistemas reprodutores masculinos e 

femininos. “Nesse discurso, a sexualidade é entendida como genitalidade – um atributo 

biológico – compartilhado por todos os seres humanos independentemente de sua 

história e cultura.” (RIBEIRO, 2013, p. 44). E é essa concepção de sexualidade que hoje 

ainda permeia em diversos espaços de aprendizagem e faz com que o preconceito seja 

velado. Jovens universitários, professores, dente outros indivíduos, possuem 

duplicidade de identidade para não correr o risco de serem excluído, diminuídos, 

agredidos em diversos espaços, sejam públicos ou privados.  

O que fazer para mudar esse quadro de opressão, repressão, exclusão, 

indiferença, preconceito, contra indivíduos que não se identificam heterossexuais? Para 

Chaves (2013), trata-se de “viver valores nas escolas”. Uma proposta que planta o amor 

ao próximo já nas séries iniciais, em respeito às pluralidades, identidades e 

singularidades. Para Foucault (1997), a necessidade de eliminação dos mecanismos de 

interdição, que limitam os diálogos sobre sexualidade. 

 

Professor, sim! Heterossexual, não! 

Na última década os movimentos sociais de feministas e de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), tem tomado proporções maiores e 

visibilidade em relação a diversidade sexual e de gênero (JUNQUEIRA, 2013). Assim, 

temas como sexualidade, homofobia, sexismo, dentre outros, tem estado em evidência 

em programas e propagandas televisivas, blogs, redes sociais, em menos proporção em 

espaços educativos, deixando especialistas e agentes do Estado mais atentos a essas 

questões.  
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Diante da visibilidade alcançada nos movimentos sociais LGBT tornou-se 

necessária a ressignificação do ordenamento jurídico, da mídia, do mundo do trabalho, 

das relações interpessoais, do campo educacional. O respeito a diversidade sexual e de 

gênero uma bandeira de luta. 

Dessa forma, deseja-se um trabalho com a concepção de sexualidade 

complementar a científica biológica, neste sentido Britzman (1998, p. 156) afirma que, 

 

[...] a questão da sexualidade é central á questão de se tornar um cidadão, 

uma cidadã, de criar um eu capaz de defender-se, de sentir de forma 

apaixonada a situação dos outros, de criar uma vida a partir das experiências 

de aprender a amar e de fazer dessa aprendizagem do amor, o amor por 

aprender. 

 

Perceber a sexualidade com o olhar de Britzman, também é recordar o tipo de 

sociedade que temos e que precisa ser consolidada, onde a democracia possa fazer-se 

presente abolindo os preconceitos e desqualificações das minorias. Para Junqueira trata-

se de um trabalho coletivo, que deve integrar os movimentos feministas, LGBT, 

sistemas educacionais e políticas públicas, em um diálogo com princípios de justiça e 

equidade.  Assim, compreender o amor por aprender, como afirma Britzman, integra o 

reconhecimento das múltiplas sexualidades a garantia dos direitos humanos. 

Diante do preconceito, discriminação, violências sexista, homofóbica e 

misógina, cabe a sociedade brasileira e poder público lutar pela desestabilidade da 

cultura hegemônica que oprime, persegui, violenta e mata pessoas. Deve-se partir de 

uma cultura de valorização e respeito a diversidade sexual e de gênero, levando em 

consideração que a escola pode ser um forte aliado nesse processo. 

Pensar a escola nesse processo é investir em políticas públicas que ajudem a 

esclarecer a população sobre as temáticas sexualidade, gênero, direitos humanos e 

preparar professores e funcionários públicos em geral, para o trabalho com os temas em 

questão. O enfrentamento as desigualdades e a hegemonia da heterossexualidade deve 

ser de responsabilidade de todos. Transformar rotinas escolares, lógicas reprodutoras de 

desigualdade, concepções curriculares hegemônicas o grande desafio. 

Cabe aqui lembrar, que Sexualidade é um dos temas a serem desenvolvidos 

transversalmente ao currículo desde 1996, não tendo sua discussão muito êxito por 
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limitar-se ao controle de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência 

ou conhecimento do sistema reprodutor. Verdade é que, vem servindo de trampolim 

para naturalização da heterossexualidade e manutenção dos interesses das famílias 

heterossexuais. O que se espera é a mudança de concepção por parte da escola, isso, 

diante da inserção de debates e reflexões sobre essa temática nos cursos de formação 

inicial e continuada de professores. 

Mas é preciso compreender que ações pontuais não são suficientes para derrubar 

todo um processo de opressão, repressão e discriminação que foi produzido durante 

séculos, Junqueira (2013, p. 11), afirma ser preciso garantirmos maior “[...] alcance e 

sustentabilidade aos programas de inclusão social, de valorização a diversidade e da 

promoção à igualdade ético-racial, de gênero, de identidade de gênero e de orientação 

afetivo-sexual.”  

Cabe aqui esclarecermos, que ser professor diante de uma sociedade 

heteronormativa, não é fácil, para quem é heterossexual ou homossexual, quando se luta 

contra a homofobia, o feminicídio, a misogínia e outras formas de violência. Essa luta, 

não é uma luta de minorias, mas uma luta pela garantia dos direitos humanos. Direitos 

que são retirados, esquecidos, suspensos, diante dos altos índices de violência 

registrados no nosso país. 

Ser professor por si só, já é um grande desafio. E em uma sociedade 

culturalmente alicerçada em valores heteronormativos uma luta, que deve ter como 

armas, o amor ao próximo, a pesquisa, o diálogo e a integração entre mundo acadêmico, 

sociedade e movimentos sociais. Ser um professor heterossexual ou homossexual não 

irá interferir na exitosa aula que será planejada e executada, mas, ser um professor 

preconceituoso, sim.  

 

Metodologia 

O presente trabalho propõe a apresentação das tensões e desafios de professores 

não heterossexuais no Ensino Superior. Com foco no pretendido, adotamos a narrativa 

de 4 professores da Universidade Federal do Piauí como aliadas nesse processo, pois, 

compreendemos ser a narrativa a melhor forma de entender a experiência. Aqui, 

consideramos experiência o que estudamos. Para Clandinin e Connelly (2015, p. 48) 
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estudar a experiência de forma narrativa faz sentido “[...]porque o pensamento narrativo 

é uma forma-chave de experiência e um modo-chave de escrever e pensar sobre ela”.  

Assim, levamos em consideração que: 

 

[...] cada um de nós se encontra já imerso em estruturas narrativas que lhe 

preexistem e que organizam de um modo particular a experiência, que impõe 

um significado à experiência. Por isso, a história de nossas vidas depende do 

conjunto de histórias que temos ouvido, em relação às quais temos aprendido 

a construir a nossa. A narrativa não é lugar de irrupção da subjetividade, 

senão a modalidade discursiva que estabelece a posição do sujeito e das 

regras de sua construção em um trama. (LARROSA, 1996, p. 471). 

 

 Dessa forma, a narrativa ajuda os sujeitos a se expressarem sobre suas 

experiências e nesse contexto, a compreendermos os significados atribuídos a cada uma 

delas. Visando captar o olhar dos docentes sobre sua trajetória acadêmica, com tensões 

e desafios possíveis utilizamos a técnica de Análise de Conteúdos de Bardin, analisando 

os discursos nas categorias a saber: escolha profissional, tensões relacionadas a 

orientação sexual e desafios docentes. Para manter o anonimato dos sujeitos foram aqui 

nomeados por: P1, P2, P3 e P4. 

 

Resultados e discussões 

Primeira categoria de análise: Escolha profissional 

Ser professor? Para alguns decisão com tenra idade, para outros, uma descoberta 

experiencial que aflorou durante a formação, ou mesmo, incentivo por parte de parentes 

e amigos. Evidente é que, com pouca compreensão do real papel da docência essa opção 

é feita.  E quando nos referimos a pouca compreensão do papel da docência é por 

acreditarmos ser a vivência da profissão docente a peça chave para compreensão das 

múltiplas dimensões do papel do professor.  

Gil (2012), em seus estudos afirma não ser fácil identificar os papéis do 

professor universitário, pois a profissão é muito complexa, e em decorrência do seu 

dinamismo, seus papeis tendem a se alterar com muita frequência. Assim, para alguns o 

papel fundamental do professor é ensinar, para outros, ajudar o estudante a aprender e 

tem quem diga que existem muitos outros papéis. Desse modo, McKeachie (1986), 

Goodyear et al (2001), o próprio Gil (2012), dentre outros, tem apresentado estudos 

definindo os papéis do professor. 
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Os participes da pesquisa talvez não tenham dado conta dos múltiplos papéis do 

professor no ato da escolha da profissão, mas, certamente alguns sentiram-se tocados 

por atos e atitudes de alguns dos seus professores. O sujeito P3 relatou ser a docência 

um sonho de Infância acompanhado pela incompreensão da paixão por professoras. 

 

A docência é um sonho de criança. Sempre fui encantado pelo magistério. 

Lembro-me de que, quando era criança, era muito comum eu me apaixonar 

pelas professoras. Meu primeiro amor (para além da família) foi a professora 

da primeira série. Lembro-me de que, quando soube que ela morava em meu 

bairro, meu coração começou a disparar e por muito tempo eu admirava cada 

gesto dela. Hoje entendo que este sentimento está relacionado à admiração 

que sempre tive pela docência. (P3). 

 

Apaixonar-se pelas professoras nas séries iniciais, algo incompreensível com sua 

pouca maturidade, e esclarecedor com a chegada da adolescência e o desenvolvimento 

de sua sexualidade. Nesse contexto, para o professor P3 sentir-se envolvido pelo desejo 

de se tornar professor desvelou sua paixão infantil pelas professoras. Nesse caso, os 

papéis desempenhados pelas professoras despertaram o interesse pela profissão. A 

narrativa, nesse contexto, pode ajudar a compreender a escolha profissional. Desse 

modo, Sousa (2006) ao apresentar o itinerário formativo de alunos(as) do curso de 

pedagogia expõe o respeito e admiração dos mesmos por professores das séries iniciais, 

bem como a parentes que já exerciam a profissão docente. Gestos, palavras e atitudes 

dos professores foram lembrados ajudando a compreender comportamentos atuais.  

O professor P4, diferentemente do professor P3 teve sua escolha manifestada 

apenas durante o Ensino Médio período em que sua orientação sexual já estava definida. 

Afirma não ter sido a admiração por um professor o fato que lhe levou a escolha da 

profissão, apenas o desejo de ensinar. Para o partícipe P2 o fato de ter uma boa 

orientadora na graduação foi decisivo para a escola da profissão, frente a não realização 

do desejo de cursar medicina. Ambos, afirmam não ter sua orientação sexual relação 

direta com sua escolha profissional. Para o sujeito P2 o desejo de ser professor fluiu 

mais tarde, durante a segunda metade da formação inicial em curso de bacharelado. Seu 

bom desempenho nas diversas atividades relacionadas a oratória, durante a graduação, 

associado à sua resistência para com o trabalho que deveria ser realizado após a 
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conclusão do seu curso e auxílio para o ingresso na profissão docente por amigos 

professores, ajudaram a se tornar professora, agora, muito feliz com a docência. 

O período de ingresso na profissão para os partícipes é referenciado como 

momento de felicidade e desejo do exercício do magistério, embora o receio quanto a 

sua receptividade nos ambientes educacionais existisse. O fato de não serem 

heterossexuais gerou um desconforto relativo a dúvida da exposição de sua orientação 

sexual ou não. Fator esse, que fez com que todos inicialmente não deixasse em 

evidencia sua orientação sexual. Desse modo, o professor P1 acredita ter sido a 

discrição fator essencial e explica: “Quando falo em discrição, me refiro a 

comportamento. É bom que isso fique claro, para não ser confundido com o “se 

esconder no armário”. 

Cabe aqui relatar que para todos os sujeitos a escolha pela profissão ocorreu de 

forma tranquila, sendo a família suporte para o exercício da profissão. Três dos 

partícipes tiveram como sua primeira experiência o Ensino Superior e um deles a 

Educação Básica. 

 

Segunda categoria de análise: Tensões relacionadas a orientação sexual 

As narrativas nos levam a compreender que para todos os professores 

colaboradores da pesquisa as tensões relacionadas a orientação sexual não ocorreram de 

forma intensa nos espaços educativos nos quais frequentaram como discentes ou 

professores. As tensões que os fizeram sofrer demasiadamente foram originadas no seio 

familiar. A não aceitação das famílias no tocante a orientação sexual dos professores 

marcou profundamente cada um. Assim, relatos como os dos professores P1 e P2 

caracterizam o preconceito familiar diante da orientação sexual que não seja a 

heterossexual. 

 

No ensino médio, eu tinha um namorado, da minha turma, e, quando meu pai 

soube, por meio da leitura de uma carta endereçada a mim, num gesto de 

fúria e confusão de sentimentos, ele me perguntou o que significava aquilo, 

correu para o seu quarto, pegou um revólver e tentou me matar. Eu corri e, 

por um mês, fui abrigado na casa de minha tia. (P1). 

 

Meu medo sempre foi de assumir para minha família, especialmente meus 

pais, que são muito religiosos e eu tinha certeza que geraria problemas até 
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por já ter presenciado o desgaste com outros membros da minha família o 

que de fato aconteceu, fui expulsa de casa sendo uma etapa muito triste da 

minha vida. (P2). 

 

O posicionamento das famílias diante da orientação sexual que não seja a 

heterossexual deixa bem claro que os valores e representações sociais aceitos são os 

heteronormativos e que a família nuclear constituída por pai, mãe e filhos, deve ser 

conservada. Assim, ir contra os binarismos, a posição de gêneros, a heterossexualidade, 

ao patriarcado, são práticas tidas como anormais, diferentes e devem ser banidas 

socialmente. A religião no caso dos sujeitos P1 e P2, interferiu fortemente no 

posicionamento familiar. Famílias alicerçadas em valores religiosos tem grande 

resistência a aceitação das múltiplas diversidades e sexualidades, fator que afasta os 

filhos do convívio familiar ou os impossibilita de viver livremente sua sexualidade. 

Para Louro (1997), ao concebermos a identidade heterossexual como natural, 

normal, nega-se que toda e qualquer identidade seja uma construção social, que as 

identidades estejam sempre em processo. Assim, considerar a sexualidade como algo a 

ser confinado na esfera privada, como faz as famílias muito religiosas, reduz a 

sexualidade as práticas sexuais, impossibilitando sua relação com a estética, política, 

discursos, direitos, poder, cultura.  

O fato das famílias tidas como tradicionais não apoiarem os filhos quanto a sua 

orientação sexual, vai ao encontro de valores por eles defendidos e aceitos socialmente, 

fato esse que dificulta o reconhecimento e aceitação das diferenças. Nesse contexto, a 

opção de sair de casa mais cedo passa a fazer parte dos planos de jovens e adolescentes 

que tem sua sexualidade reprimida e sentem o desejo de vive-la sem barreiras, foi o caso 

dos colaboradores, P1 e P4. Viver longe da família passa a ser estratégia de fuga ao 

enfrentamento e opção de vida. O sofrimento causado pela separação familiar uma dor 

que passa a ser carregado constantemente. 

 Soliva (2010) ao realizar estudo com jovens homossexuais sobre violência 

familiar, apresenta o preconceito familiar como forte barreira para o convívio. Para o 

autor, assim como, para Sarti (2004) a relação filho(a) gay/família tende a ser 

dificultada por membros da família projetarem destinos sociais para os filhos. “Nesse 

caso, sobretudo pais e mães, se deparam com a ruptura imediata dos “sonhos” que 
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nutriam em relação ao filho.” (SALIVA, 2010, p. 1). Os mecanismos coercivos 

aplicados pelos pais em busca do resgate dos projetos pré-estabelecidos geralmente são 

violentos. Desse modo, o distanciamento familiar torna-se a opção imediata, para sanar 

o problema. 

 

Terceira categoria de análise: Desafios da docência 

A docência envolve todas as atividades realizadas pelos professores e 

fundamenta-se em saberes e fazeres, não se limita à dimensão técnica (ISAIA; 

BILZAN, 2008).  Com esse pensar, não excluímos desse processo as relações 

interpessoais, a afetividade, os valores, a ética, os aspectos pessoais de cada professor.  

Enxergando a amplitude da docência, nas narrativas dos professores nos 

deparamos com as relações interpessoais como grande desafio. Três dos professores 

colaboradores tiveram sua primeira experiência como professor no ensino superior e 

indagaram ser o convívio com os pares o grande desafio. “Convivência não é fácil, 

principalmente quando se trabalha em um ambiente onde o conflito de egos é algo 

sempre em evidência.” (P3).  Para o professor P3 a ausência de experiência como 

docente em outras instituições, pode ter contribuído para que de forma ingênua 

confiasse plenamente na grande maioria do grupo com a qual tinha contato, isso causou-

lhe alguns problemas de ordem pessoal. 

Outro fato apresentado por um dos colaboradores foi a resistência local para com 

o trabalho de pessoas que não são filhas da terra. “Infelizmente é usual perceber que os 

“estabelecidos” se apropriam e utilizam expedientes que estigmatizam as pessoas vindas 

de outros lugares, como se fossem pessoas de menor valor, já que são estranhas ao 

grupo.” (P1). Desse modo, o professor relatou ter sido difícil a sua integração aos pares 

e mais difícil ainda ter seu trabalho reconhecido pelos mesmos. Sua luta se tornou uma 

constante e o reconhecimento surgiu aos poucos. Para P1, o fato de ter iniciado sua vida 

profissional bem cedo e na Educação Básica, contribuiu para amenizar possíveis 

dificuldades quanto a prática docente no ensino superior. Nesse ponto, cabe ressaltar 

que os “saberes experienciais” (TARDIF, 2002; PIMENTA, 2005) são de grande valia e 

merecem destaque ao discorremos sobre a prática de professores. São saberes oriundos 

das vivencias e experiências durante a formação, enquanto alunos, e saberes 
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acumulados durante a prática docente. Embora sejam significativos, costumam ser 

desvalorizados. 

Os professores P2 e P4 colocaram como desafio o fato de terem iniciado sua 

carreira no ensino superior sem assumir aos pares e alunos sua orientação sexual. “No 

início não tive coragem de me assumir homossexual enquanto professora do ensino 

superior. Comecei a lecionar no ensino superior em 2006 e sempre senti o preconceito 

de alguns colegas e alunos, já que vivemos numa cultura heteronormativa e isso sempre 

me provocou muito constrangimento.” (P2). Ter que esconder sua orientação sexual por 

conta das piadas, brincadeiras e chacotas feitas a homossexuais foi a forma que P2 no 

início de sua carreira escolheu para estar inserida em um grupo que se declarava 

heterossexual. Acredita que locais pequenos e com grande devoção religiosa são mais 

propícios a não aceitação de outras formas de viver a sexualidade, portanto, espaços 

onde encontramos maior número de indivíduos preconceituosos.  

Assumir ou não sua orientação sexual é algo difícil quando se tem consciência 

do preconceito que diminui, desvaloriza, desqualifica, exclui, ofende, estigmatiza. 

Assim, P4 também preferiu manter sua orientação sexual em sigilo, até consolidar sua 

relação com os pares e comunidade acadêmica em geral. “Depois que todos já gostavam 

de mim e sabiam da minha competência profissional foi tranquilo assumir a 

homossexualidade, no início, alguns cochichos entre curiosos, mas hoje, nada disso 

existe, penso eu.” (P4). Para o professor P4 o envolvimento afetivo com os pares e 

comunidade acadêmica, anteriormente a sua declaração de homossexual, facilitou a 

aceitação de sua orientação sexual, com isso não sofreu o preconceito em âmbito 

acadêmico. 

Os professores (as) colaboradores não afirmaram sofrer o preconceito por parte 

de alunos, embora soubessem de alguns comentários maldosos ou piadinhas, nunca 

passaram qualquer tipo de constrangimento causado pelos discentes. A visão 

desqualificante do indivíduo homossexual no espaço acadêmico, para os professores P1, 

P2 e P3 não existe, pois aos mesmos já foram ofertados cargos comissionados 

independente de sua orientação sexual.  

Para P1, outro desafio a ser superado no espaço acadêmico, enquanto professor, 

é o assédio. O assédio nesse caso cometido por alunos(as) que mesmo conscientes da 
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orientação sexual do professor(a) insistem no início de um relacionamento, como se 

algo pudesse mudar sua orientação sexual. Mas, declara o professor: “Aceitar ou 

denunciar o assédio, uma opção de professores e alunos”. 

 

Considerações finais 

As narrativas dos professores colaboradores ajudam a compreender o significado 

das experiências relacionadas a opções de vida e ingresso na profissão docente, 

especificamente no Ensino Superior. Assim, foi possível constatar que os professores 

participantes pouco sofreram preconceito em âmbito acadêmico por conta da sua 

orientação sexual e que a mesma não os torna menos qualificado ou competente para o 

exercício da prática docente. 

A tensão relativa a orientação sexual apresentada por todos os colaboradores 

surgiu não pela escolha da profissão ou de seu exercício, mas pela não aceitação 

familiar de uma orientação sexual que não seja a heterossexual, assim nos relatos 

observou-se o distanciamento da família como estratégia amenizadora de conflitos e 

possibilidade de vivencia da sexualidade. 

Os desafios apresentados relacionam-se com a afetividade, convívio, 

subjetividades e relações interpessoais. Os partícipes tiveram receio de expor sua 

orientação sexual no início de suas carreiras, sendo a discrição e a afetividade nas 

relações, estratégias adotadas para ganhar espaço e credibilidade em âmbito acadêmico. 

O assédio também foi citado, sendo este visto por alguns professores como desrespeito 

a sua orientação sexual.  

Portanto, ser professor no ensino superior, não depende de sua orientação sexual, 

mas do quão competente, comprometido, qualificado, você se encontra para o exercício 

da profissão. Professores homossexuais, como os colaboradores desse trabalho, nos 

ajudam a compreender que a orientação sexual não nos torna diferentes ou menos 

merecedores de respeito e direitos humanos. 
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Resumo 

Este artigo tem como objetivo investigar o processo de construção das identidades de 

gênero contidas nas instruções, artigos dos decretos e nos programas do ensino primário 

em Minas Gerais nos anos 20. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de alento 

etnográfica. Pretende-se, pois, refazer um recorte do percurso histórico das iniciativas 

governamentais mais expressivas no que diz respeito a educação na década de 20 do 

século XX, dentro dos limites de um artigo. Foi possível perceber, durante as leituras 

dos Decretos referentes a educação e programas do ensino primário em funcionamento 

no Estado de Minas Gerais, que estes reproduzem as desigualdades entre gêneros, bem 

como estereótipos muitas vezes de maneira preconceituosa. Constantemente, 

nas instruções para serem observadas e cumpridas pelos (as) professores (as) aparecem 

nas atividades diárias trabalhos manuais, educação moral e cívica e urbanidade, e os 

exercícios físicos, momento em que é reforçada a educação sexista, onde 

meninos e meninas se desenvolvem com conceitos discriminatórios sobre gênero, sobre 

o que é esperado e desejado para ambos, reforçando os modelos de 

feminilidade e masculinidade pensados e impostos pela cultura hegemônica. Geração 

essa, construída e reiterada diariamente por meio das mais diversas pedagogias 

culturais, que cooperaram para proliferar verdades quase que absolutas sobre 

identidades sociais de gênero entre as crianças da década de 20 em toda Minas Gerais 

que internalizaram e reproduziram cotidianamente preconceitos de gênero. Assim, a 

educação mineira, não se apresenta como um espaço plural no qual há uma 

problematização e superação dos processos de discriminação, e sim como espaço 

gerador e reprodutor de uma educação sexista machista.  

 

Palavras- chave: Educação primária; programa de ensino; gênero. 

 

 

 A década de 1920 foi o período dos contrastes. De um lado tem-se a expansão da 

liberdade, mas também de intolerância, preconceitos e xenofobia.  Período em que a 

primeira Grande Guerra chegará ao fim e ao entrar em 1920, o desenvolvimento 
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econômico, cultural e tecnológico despontou em países como Inglaterra, França, Bélgica, 

Holanda entre outros, e nos Estados Unidos da América. 

  Foi a era das inovações tecnológicas, da eletricidade, da modernização das 

fábricas, do rádio e do início do cinema falado, que criaram, principalmente nos Estados 

Unidos, um clima de prosperidade sem precedentes. Na Europa vivenciava-se um 

momento de grande crescimento cultural, em que vários pintores, escritores, cineastas e 

dançarinos criaram obras e costumes inovadores. As vanguardas estavam chocando e 

arregimentando ao revelar o Dadaísmo de Duchamp e o Surrealismo de Dalí. Época em 

que a juventude era chamada de “geração perdida” pelo seu modo de vida alienado e 

superficial.  Instituindo uma divergência de pensamento com os mais antigos devido os 

contrastes culturais da época, o crescimento econômico, a busca pelo entretenimento e a 

diversão dos jovens. 

 Período que a mocidade frequentava os cinematógrafos, que exibiam os filmes 

de Hollywood e seus astros, como Rodolfo Valentino e Douglas Fairbanks. Os filmes 

de Clara Bow e as comédias de Chaplin, imperavam no cinema. Houve também o 

surgimento do primeiro personagem de desenho animado popular ao ponto de, por si só, 

atrair o público: o Gato Félix. As mulheres copiavam as roupas e os trejeitos das atrizes 

famosas, como Gloria Swanson e Mary Pickford.  

 Na música temos a cantora e dançarina Josephine Baker que também, provocava 

alvoroço em suas apresentações, sempre em trajes ousados;  também vivia a "Era 

do Jazz", este ritmo musical havia se tornado amplamente popular ao longo da década.  

 No Brasil, denotou um tempo peremptório num conjunto de variações sociais 

que, delineadas, constituíram um cenário revelador de uma república em crise. 

Verificamos que, frente à crise da República Velha e ao monolitismo do domínio 

oligárquico de São Paulo e Minas Gerais; amplos setores da sociedade brasileira 

passaram a manifestar uma profunda e crescente insatisfação, que, em alguns casos, 

resultou em episódios de rebeldia. Foram muitos os acontecimentos de “ruptura”, de 

“rachaduras” do sistema.  

 No entanto tivemos também, no Brasil, em fevereiro de 1922, a “Semana de Arte 

Moderna”, realizada, no Teatro Municipal de São Paulo contando com a participação de 

escritores, artistas plásticos, arquitetos e músicos, renovando o ambiente artístico e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clara_Bow
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chaplin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Personagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho_animado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gato_F%C3%A9lix
http://almanaque.folha.uol.com.br/anos20.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jazz
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cultural em um país extremamente fechado culturalmente. O seu objetivo era renovar o 

ambiente artístico e cultural da cidade, segundo o Correio Paulistano,  com "a perfeita 

demonstração do que há no nosso meio a nível da escultura, arquitetura, 

música e literatura sob o ponto de vista rigorosamente atual", representando uma 

verdadeira renovação de linguagem, na busca de experimentação, na liberdade criadora 

da ruptura com o passado e até corporal. 

 Em meio à crise estrutural e sistêmica da república, os anos 20 experimentaram 

significativas reformas estaduais de ensino que traduziram as iniciativas e preocupações 

com a educação. Cabe, pois, ressaltar que tais iniciativas estaduais anteciparam-se em 

relação às incertezas do poder central, este, preocupado em coordenar os conflitos 

políticos oriundos do federalismo oligárquico. Das ações estaduais relativas às reformas 

de ensino e que ocorreram em território nacional, destacaram-se: Em São Paulo com 

Sampaio Doria (1920), no Ceará com Lourenço Filho (1923), na Bahia (1925) com 

Anísio Teixeira, Distrito-federal (1928) com Fernando Azevedo, e em Minas Gerais 

(1927-28) com Francisco Campos. Essas reformas, porém, receberam influências da 

crise republicana considerando a inexistência de uma atuação nacional na área: 

 

 
 eram reformas regionais, parciais, portanto. Não faziam elas parte de uma 

política nacional de educação, estando, então, sujeitas a todas as 

consequências advindas de reformas limitadas a segmentos do território e da 

população e sujeitas às instabilidades do poder público local, e inseridas num 

contexto territorial, demográfico, econômico, político e cultural 

desigualmente desenvolvido (ROMANELLI, 1987. p. 130).  
 
 

 A década de 20 produzirá um fértil debate e uma acirrada disputa de projetos 

educacionais entre católicos e escolanovistas. O ideário da Escola Nova veio para 

rebater o que era considerado "tradicional" e para reagir contra uma visão estilhaçada, 

de valorização do transcendente, do universal, do que é fixo na vida, chamando a 

atenção sobre a realidade integral das pessoas, suas aspirações e o valor relativo dos 

fatos.  O escolanovismo acreditava que a educação era o elemento peculiar eficaz para a 

construção de uma sociedade democrática, que levava em consideração as diversidades, 

respeitando a individualidade do sujeito, aptos a refletir sobre a sociedade e capaz de 

inserir-se nessa sociedade. De acordo com alguns educadores, a educação escolarizada 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
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deveria ser sustentada no indivíduo integrado à democracia, o cidadão atuante e 

democrático. 

 A Escola Nova foi um movimento de renovação do ensino que foi especialmente 

forte na Europa, na América e no Brasil, na primeira metade do século XX. Ela 

desenvolveu-se no Brasil sob importantes impactos de transformações econômicas, 

políticas e sociais. O rápido processo de urbanização e a ampliação da cultura cafeeira 

trouxeram o progresso industrial e econômico para o país, porém, com eles surgiram 

graves desordens nos aspectos políticos e sociais, ocasionando uma mudança 

significativa no ponto de vista intelectual brasileiro. 

 Com a criação da Associação Brasileira de Educação (ABE), em 1924, 

aglutinaram-se nesta instituição os intelectuais do mundo da cultura e da educação 

tornando-a um fórum de debates sobre o projeto nacional e as responsabilidades da 

educação em se pensar o país. A ABE tornou-se um espaço de discussão frequente 

sobre a questão educacional e a influência do escolanovismo que intelectuais, tais como 

Lourenço Filho, Paschoal Lemme e outros, apresentaram à sociedade, a escola 

renovada, onde o aluno ostentava o centro dos processos de aquisição do conhecimento 

escolar.  

 A escrita tornou-se uma das competências fundamentais para o indivíduo. 

Deveria ser uma técnica mais racional, adotando os princípios de Ferrier, para não 

causar uma "fadiga inútil". A leitura oral deveria ser substituída pala prática da leitura 

silenciosa.  

 A seguir reproduziremos trechos das instruções do Decreto n. 6758 que aprovou 

os Programas do Ensino Primário, que nos auxiliara na compreensão sobre o que se 

esperava do professor com relação a leitura: 

 

Despertar no alunnno o desejo de ler; estimular nelle a apreciação da leitura, 

apresentando-lhe para esse fim uma biblioteca de obras escolhidas; formar no 

alunno habito de usar a leitura para acquisição de informações uteis, 

despertando-lhe interesses pelos bons jornais, pelas bibliotecas, pelas 

publicações relativas ao movimento econômico, agrícola, industrial, 

comercial e social do paiz ... conseguir a posição correcta do alunno, ao 

levantar-se para ler, - cabeça erguida, corpo direito, livro na mão esquerda, a 

direita livre, rosto voltado para o auditório... (Decreto n. 6.758,01/01/1925, 

p.4). 
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  Como podemos notar, em Minas Gerais nos anos 20, no calor das campanhas 

cívico – educacionais em que a escola foi organizada como peça basilar de um 

programa de organização nacional através da organização de cultura, produz-se uma 

relativa homogeneização e unificação do discurso pedagógico, que atua uma crescente e 

indiscriminada incorporação do vocabulário escolanovista. O encanto exercido pela 

moderna pedagogia era grande, pois seus métodos, centrados na atividade do aluno, 

eram considerados mais competentes do que os antigos, na consecução desse programa. 

Mas foi, complementarmente, como proposição de uma educação integral, que a 

moderna pedagogia exerceu seu fascínio.  

 Assim sendo, a educação mineira extrapola as questões administrativas, ela vai 

ordenar os aspectos pedagógicos internos da escola primária, o que significa imediata 

intervenção no interior da instituição, através das modificações metodológicas, nas 

dinâmicas do trabalho escolar, bem como ao dar aos professores condições de 

aperfeiçoamento através de cursos de aprimoramento, frequência a congressos 

educacionais e acesso à produção científica do período. 

 A medida que vamos avançando em nossas leituras nos decretos  e programas do 

ensino primário em Minas gerais, cada vez mais as questões relacionadas à pluralidade 

cultural têm se tornado visíveis, com intenção de produzir e fixar nos corpos dos sujeitos 

quem é educado, sadio, adequado, boa pessoa etc. Esses campos possibilitam ainda discutir 

sobre a constituição de identidades que a escola a partir da articulação dos campos 

Culturais, de Gênero e da Educação  se aproximam da perspectiva do capital em ter 

trabalhadores disciplinados, adestrados para o trabalho que produz riquezas. Identidades 

essas forjadas e aperfeiçoadas pela disputa constante de poder, e por outro lado, em seu 

universo de atribuições e no cumprimento de sua função, a escola impõe às crianças  

 

uma oposição e ruptura com relação a seu espaço cotidiano de vida, a sua 

forma habitual de estar, falar, mover-se e atuar, e como alunos são 

submetidos a toda uma ginástica contínua que lhes é estranha: saudar com 

deferência ao professor, sentar-se corretamente, permanecer em silêncio e 

imóveis, falar baixo e depois de havê-lo solicitado, levantar-se e sair 

ordenadamente. Alunos devem ser transformados em bons trabalhadores, e a 

maquinaria escolar como os autores sintetizam a organização da escola, seria 

a bigorna sobre a qual o professor depositará estas naturezas de ferro para 



 

1756 

 

forjar com paciência e obstinação o futuro exército do trabalho. (VARELA, 

ALVAREZ-URIA, p.45). 

 

 Deste modo, a perspectiva sociocultural permite centrarmos nosso olhar nas 

formas de controle do corpo infantil, um processo social e culturalmente determinado, 

permeado por contornos sutis, muitas vezes não percebidos. Poderíamos, então, 

pronunciar que as características tidas pela tradição como naturalmente masculinas ou 

femininas derivam de empenhos múltiplos para assinalar corpos, comportamentos e 

habilidades de meninas e meninos. 

 Esses aspectos podem ser observados em várias passagens inseridas nos 

decretos, a seguir reproduziremos trechos dos programas de ensino que nos valera na 

captação das exigências sobre o professor para que se alcance os objetivos proposta para 

a educação do ensino primário em Minas Gerais, onde os trabalhos manuais: 

 

 é destinado a exercitar a observação, habituar as crianças á perseverança do 

trabalho paciente, educando as mãos, os olhos e o cérebro, no esforço 

conjunto de crear, imitar e executar qualquer obra empreendida. É por assim 

dizer, uma preparação, um trabalho embryonario, a ser utilizado no futuro, 

nas aplicações praticas das profissões e das industrias...(Programa do Ensino 

Primário, 01/01/1925, p.19). 

 

 

 A partir do momento em que as crianças vão avançando em seus estudos 

começam a aparecer explicitamente, a divisão sexual na aprendizagem dos trabalhos 

manuais, ocasião em que  as meninas deveriam aprender corte e recorte de papel para 

depois passar para o dobramento de peças de roupas, alinhavar, nós e laçadas, emenda 

de dois panos, primeiros pontos do crochê, modo de franzir, pesponto, pregar botões e 

colchetes, confecção de ramalhetes de flores, ponto de haste com linhas de cores 

diversas, marcar lenços e outras peças do vestuário e de cama, casear, confecção de 

roupas de crianças, trabalhos de costura – camisas, camisolas etc. 

 Enquanto para os meninos, as tarefas seriam confeccionar pacotes, confecção de 

cordas de dois e três fios, dobrar peças de roupas de homem, confecção de caixas de 

papelão, porta-jornais, porta-cartas, porta cartões, trançados de barbantes, para 

fabricação de sacos, redes, esteiras, trabalhos de jardinagem, confecção de quadros para 

fotografias, confeccionar cadernos e envelopes, trabalhos em arames etc. 
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 Assim sendo, as prioridades não são meras características oriundas do interesse 

dos alunos ou dos pais destes, são construções sociais e históricas. Portanto, não é mais 

possível compreender as diferenças entre meninas e meninos com explicações fundadas 

na teoria do determinismo biológico e seu uso consequente da anatomia e da fisiologia 

como justificativas para as relações e as identidades de gênero na sociedade moderna. 

 Pela disposição dos artigos contidos nos decretos, percebe-se que a educação 

primária não só cuida do corpo da criança, como o educa: ele é o primeiro lugar 

assinalado pelo adulto, em que se impõem à conduta dos pequenos os limites sociais e 

psicológicos. É o emblema no qual a cultura inscreve seus signos. 

 Com essas atitudes praticadas desde cedo faz o menino/homem crescer pensando 

que é superior, mais forte, mais inteligente e que pode fazer tudo e a menina/mulher 

nada, e usa como argumento para defender esse comportamento que a mulher é frágil e 

precisa de cuidados, não pode ficar exposta, que deve servir ao marido e aos filhos, 

manter a casa limpa, ordenada e um sorriso no rosto quando o marido chega a casa. 

 Mais vez, observamos que nosso corpo, nossos gestos e as imagens corporais 

que sustentamos são frutos de nossa cultura, das marcas e dos valores sociais por ela 

apreciados. O corpo, seus movimentos, posturas, ritmos, expressões e linguagens é, 

portanto, uma construção social que se dá nas relações entre as crianças e entre estas e 

os adultos, de acordo com cada sociedade e cada cultura. Ele é produzido, moldado, 

modificado, adestrado e adornado segundo parâmetros culturais. 

 Outra disciplina que contribui para a práxis cotidiana de reforçar a discriminação 

de gênero, foi a Educação Moral e Cívica e Urbanidade as quais cooperam em 

naturalizar a função doméstica da mulher e sua natureza de amor ao próximo 

transformando as mulheres em donas de casa eficazes e prendadas, em mães carinhosas 

e esposas abnegadas ao marido e ao lar, e para os homens fixam funções executadas no 

espaço público.  Chama a atenção aqui a linguagem utilizada ao longo dos documentos 

para nomear os indivíduos de ambos os sexos, de forma subentendida. 

 O professor deveria ao trabalhar com educação moral e cívica e urbanidade, 

conversando de forma familiar sobre assuntos que despertassem nos alunos sentimento 

de amor ao próximo, aos pais, ao seu país, e aversão a deslealdade e a mentira.  
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 As instruções sobre a funcionalidade e aplicabilidade do programa de ensino 

entre 1923 a 1927 frisava que quando os alunos e alunas terminassem o quarto ano “a 

oficina e a horta escolar, se bem dirigidas, principiaram os alunos na modelagem como 

miniaturas de operários”, uma vez que, se transformam em construtores e produtores.                 

 Percebemos que o quarto ano era o período de transição para o trabalho manual 

profissional, pois, no terceiro ano, tanto meninas e meninos trabalhavam com o tecido, 

não que, o programa objetivasse o ensino profissionalizante, mas uma iniciação para 

alfaiataria para os meninos e costureira para as meninas, ocasião em que as meninas 

deveriam ter sempre à vista os modelos: 

 

Casear; pregar botões e colchetes; vestir uma boneca; fazer lenço; letras e 

algarismos com linha de côr, marcar roupa; por capa de panno em livros; 

...lavar lenços, guardanapos e outras pequenas peças, extendendo-as no 

coradouro; passal-as a ferro e dobral-as; limpar e escovar um colete de 

casimira; remendar roupas; dar laços de fitas; atar gravata;... fazer toalhinhas 

para mesa; arrumar uma cama para boneca, fazendo colchão, lençol, colcha, 

travesseiro e fronha. ( DECRETO n. 8.094, 22/12/1927). 

   

 Pode-se apreender neste pronunciamento oficial publicado, um enfoque 

essencialista, através da naturalização dos comportamentos de meninos e meninas, 

desconsiderando assim as construções históricas, sociais e culturais que levam a este 

tipo de situação. Desta forma o documento parece não estar preocupado em contemplar 

as discussões na área dos estudos de gênero, uma vez que se refere aos papéis sociais de 

meninas e meninos como estereótipos de “miniaturas” de operários sem a devida 

problematização da vontade e objetivos das alunas e alunos ao findar uma etapa de seu 

aprendizado.  

 Deste modo, vale destacar, que   

As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas 

também de símbolos e representações. Uma cultura nacional é um discurso 

— um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas 

ações quanto a concepção que temos de nós mesmos. (HALL, 1997, p.26). 
 Partindo desse ponto de vista, consideremos as identidades nacionais como uma 

construção imaginária dotada de uma áurea que olha para o passado e tenta criar uma 

unidade para o futuro, foi o que compreendemos ao chegar no final das instruções de 

aprendizagem do ensino primário, pois, “maior prazer não haverá para o menino ou a 

menina do que entregar à mamãe o armarinho que construiu, o vestidinho que fez”, uma 
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vez que,  a mídia, programas de ensino, a literatura e a cultura popular são em partes 

responsáveis por alimentar esse imaginário. Por meio de fixação e reafirmação de 

propagandas vai se formando uma autoimagem do estudante mineiro que resvala em 

uma autoimagem pessoal do indivíduo participante desta cultura. Isso é muito 

conveniente para que se exerça um certo tipo de “poder cultural”, uma vez sabido que 

os estados não foram de todo sempre como se constituem, mas formados por 

dominações de classe. 

  O que vimos até agora é que vivemos em um processo de inculcação ideológica 

inconsciente, em que todos os seres sociais acabam por perceber as mulheres apenas 

como mães. Por isso, o discurso tem de ser dúbio, pois deve ser um discurso que exalta 

a liberdade, o trabalho, a escolarização masculina e feminina e, ao mesmo tempo, crie 

um resultado discursivo que não deixe as mulheres esquecerem que seu lugar primordial 

é a casa, que seu espaço fundante é o da família, pois, como vimos, é dessa forma que as 

relações de produção ainda estabelecem as relações entre os sexos na sociedade 

contemporânea (MAGALHÃES, 2005, p. 42).  

 Essas práxis ideológicas se concretizam desde o nascimento das crianças 

diferençando o lugar social de homens e mulheres. Elas continuam a produzir o efeito 

desejado, o processo de naturalização da maternidade, do lugar das mulheres na 

sociedade. De tal modo que a diferença entre os homens e mulheres que nelas habitam 

são “imaginadas”. Imaginadas porque não existem a priori, antes, são frutos destes 

discursos reportados em narrativas que que vão se construindo ao longo da existência. 

Tais processos são influenciados pelos diversos atravessamentos que constituem os 

sujeitos - classe social, raça, etnia, religião, gênero, etc. 

 Torna-se, assim, indispensável pensar sobre práticas, habilidades e 

configurações corporais infantis e também sobre os modelos cognitivos nelas 

referenciados, como relações sociais de gênero, processadas, reconhecidas e valorizadas 

na e pela cultura na qual se inserem mecanismos que se fazem presentes na educação de 

meninas e meninos normatizando, disciplinando, regulando e controlando seus 

condutas, atitudes, verdades e saberes. 

 Diante de tantas instruções regimentais veiculadas oficialmente pelos decretos 

mineiros ao longo da década de 20, impregnaram as teorias e práticas pedagógicas de 
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estereótipos e preconceitos generificados, a fim de normatizar nosso corpo, nossos 

gestos e as imagens corporais que sustentamos no espaço social, nos fixando marcas e 

valores sociais apreciados na sociedade capitalista. Ora, o corpo com seus movimentos, 

postura, ritmos, expressões e linguagens é uma construção social que se dá nas relações 

entre as crianças e entre estas e os adultos, de acordo com cada sociedade e cada cultura. 

Ele é produzido, modelado, decomposto, treinado e adornado segundo parâmetros 

culturais de uma determinada época. 

 Igualmente, ao analisar as instruções, decretos e programas educacionais e, a 

escola e sua organização, percebe-se que a divisão do trabalho baseada no binarismo 

produz subjetividades, a partir do momento em que estas são institucionalizadas, 

existindo no cotidiano do ambiente educacional, uma vez que esse é um espaço social.  

  Assim sendo, concepção de gênero está conectada à produção de identidades de 

homens e mulheres no interior de uma sociedade que, além de constituírem e instituírem 

esses sujeitos, também produzem e constituem as instituições sociais. As relações de 

gênero são consideradas como categorias analíticas no pensamento científico e no 

exame das relações sociais (CRAMER; NETO; ANDRADE, 2002, p. 29). 

  Apreendendo o conceito de gênero, a partir de Scott (1988), que assinala gênero 

e sua utilidade como categoria histórica para análise. Ela indica que em seu emprego 

mais recente, o termo:  

parece ter feito sua aparição inicial entre as feministas americanas, que 

queriam enfatizar o caráter fundamentalmente social das distinções baseadas 

no sexo. A palavra indicava uma rejeição do determinismo biológico 

implícito no uso de termos como “sexo” ou “diferença sexual”(SCOTT, 

1988).  
 

 Scott baliza, de maneira muito interessante, para um dos eixos mais polêmicos 

que os Estudos de Gênero enfrentam hoje no Brasil. Não se trata de negar as diferenças 

sexuais e corporais entre homens e mulheres, mas de compreendê-las não como naturais 

e determinadas, mas como relações sociais e de poder, que produziram hierarquias e 

dominação. Para Scott, gênero é a organização social das diferenças sexuais. É um saber 

que estabelece significados para as diferenças corporais. Assim sendo,  

 

O gênero é uma das menções recorrentes pelas quais o poder político tem 

sido concebido, validado e criticado. Ele não apenas faz referência a acepção 
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da oposição homem/mulher; ele também o estabelece. Para blindar o poder 

político, a referência deve parecer certa e fixa, fora de toda construção 

humana, parte da ordem natural ou divina. Desta maneira, a oposição binária 

e o processo social das relações de gênero tornam-se parte do próprio 

significado de poder; pôr em questão ou alterar qualquer de seus aspectos 

ameaça o sistema inteiro (SCOTT, 1990, p.92). 
 

 Ora, se observarmos a educação infantil, depararemos que as crianças passam a 

maior parte do tempo em contato com outras crianças de diferentes credos, diferentes 

classes sociais etc. É nessa relação singular que o protagonismo da criança ganha 

destaque e que a potencialidade do convívio, em suas diversas formas de relações, pode 

propiciar uma nova interação. Trata-se de um universo com características próprias, 

voltadas para crianças. Uma formatação com espaços, tempos, organizações e práticas 

construídos no meio das intensas relações entre crianças e entre crianças e adultos.  

 Segundo Ana Lúcia Goulart de Faria,   

 

(...) neste espaço da sociedade vivemos as mais distintas relações de poder: 

gênero, classe, idade, étnicas. Desse modo é necessário estudar as relações no 

contexto educativo da creche e pré-escolas onde confrontam-se adultos - 

entre eles, professor/a, diretora, cozinheira, guarda, pai, mãe, secretário/a de 

educação, prefeito/a, vereador/a, etc.-; confrontam-se crianças, entre elas: 

menino, menina, mais velha, mais nova, negra, branca, judia, com 

necessidades especiais, pobre, rica, de classe média, católica, umbandista, 

atéia, "café com leite", "quatro olhos", etc.; e confrontam-se adultos e 

crianças - a professora e as meninas, a professora e os meninos, o professor 

(percentual bastante baixo, mas existente e com tendência a lento 

crescimento) e os meninos, o professor e as meninas, o professor e a mãe da 

menina.(206, p. 87). 

  

Mais uma vez, vemos que as relações das crianças na educação primária em Minas 

Gerais na década de 20, apresentam-se como uma das formas de introdução de meninos 

e meninas na vida social, principalmente porque oferecem a oportunidade de estar em 

contato com crianças oriundas de diversas classes sociais, religiões e etnias com valores 

e comportamentos também diferenciados. 

 Para tanto, homens e mulheres adultos ensinam crianças determinando desde 

cedo em seus corpos diferenças de gênero. As particularidades físicas e os 

comportamentos esperados para meninos e meninas são reforçados, às vezes 

inconscientemente, nos pequenos gestos e práticas do dia-a-dia na educação infantil. 

Podemos citar como arquétipo, a forma como a família ou a professora conversa com a 
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menina, elogiando sua meiguice, seu capricho com seus materiais ou como justifica a 

atividade sem capricho e o jeito estorvado do menino. O fato de pedir para uma menina 

a tarefa de costurar, bordar e lavar e ao menino para carregar, construir e plantar algo já 

confirma como as perspectivas são diferenciadas. Ou seja, o que é valorizado para a 

menina não é, muitas vezes, apreciado para o menino, e vice-versa. 

 Então, quando as instruções e o programa de ensino são enviados para as escolas 

e repassados as professoras e aos professores, ambiciona-se que os mesmos sejam 

cumpridos e que se criem condições sem ônus para o estado, a sua aplicabilidade. É 

imprescindível reconhecer que o corpo é alvo das práticas disciplinares.  

 Mais ainda, é preciso lembrar que a influência dos procedimentos de 

socialização sobre a cognição, o comportamento e as habilidades motoras de ambos os 

sexos tem no conceito de gênero parte do reconhecimento do caráter social e 

historicamente construído das desigualdades fundamentadas sobre as diferenças físicas 

e biológicas. 

 A desigualdade de gênero, remete à dinâmica de transformação social, aos 

significados que vão além dos corpos e do sexo biológico e que subsidiam noções, 

ideias e valores nas distintas áreas da organização social;  podemos encontrá-los nos 

símbolos culturalmente disponíveis sobre masculinidade e feminilidade, na elaboração 

de conceitos normativos referentes ao campo científico, político e jurídico; na 

formulação de políticas públicas implantadas em instituições sociais; nas identidades 

subjetivas e coletivas (Scott, 1995). Ele permite reconhecer a tendência à naturalização 

das relações sociais baseadas na fisiologia dos corpos e enxergá-los como signos 

impressos por uma sociedade e por uma cultura. 

 A modernização da década em questão é marcada pela ambiguidade. Além de 

trazer a preocupação com a ideia de moderno, o período em si foi o esboço, também, 

uma série de tensões, como a revisão dos papéis que os homens e as mulheres 

“deveriam” assumir, entre o moderno e o tradicional, entre o ideal burguês e os valores 

da população assalariada. 

  Em outras palavras, a década de 20 teve como característica um tempo de crises 

institucionais, econômicas e sociais. A fragilidade republicana esteve na oscilação entre 

a ascensão do pensamento autoritário em gestação, já presente na estrutura do poder 
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oligárquico, e nas iniciativas de organização da sociedade. Entre os anos 20 ocorreu a 

intensificação da escolarização feminina e seus efeitos sobre as mudanças do sistema de 

gênero, que ocorreu nesse período, ainda requerem uma reflexão mais cuidadosa. Sem a 

pretensão de abranger os diferentes aspectos envolvidos nessa questão, tecemos 

algumas ponderações a partir da perspectiva mais geral segundo a qual, historicamente, 

assim como todos os dominados, as crianças nem sempre foram vítimas ou sujeitos 

passivos; elas encontraram maneiras de se esquivar das prescrições sociais impostas, 

elaborando contra poderes que podiam subverter os papéis aparentes nos espaços e 

tarefas a elas reservados pela educação formal. 

 No entanto, a crescente intervenção do Estado na família pelo viés educacional, 

abalou o poder patriarcal, favoreceu a construção de uma esfera pública das mulheres 

nas cidades, transformadas pela industrialização, pela imigração crescente e pelo 

vertiginoso crescimento populacional. Ali se inicia a reestruturação da ordem familiar, 

permitindo a conquista de novas funções e papéis sociais femininos.  

 As políticas educacionais nos anos 20 ao mesmo tempo em que cogitavam a 

escolarização universal em nível primário também sugeriam formas especializadas de 

escolarização, definidas segundo a classe social e/ou o gênero dos indivíduos. Esse 

sistema contemplava escolas profissionais para mulheres, oferecendo cursos que 

incluíam a capacitação técnica em atividades domésticas, comerciais, artísticas e 

pedagógicas. 

  Ao propor esse modelo de educação escolar orientado às meninas/mulheres, os 

formuladores das políticas públicas tinham em mente a necessidade, para eles cada vez 

mais evidente, de “preparação” da população feminina para o papel de novas funções na 

vida pública e privada, em uma ordem social que almejava espaçar de seu passado 

patriarcal e escravocrata. 
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Resumo: 
Este artigo pretende compreender a trajetória das estudantes negras no universo 

acadêmico e problematizar os impasses e desafios enfrentados para o ingresso e 

permanência no Ensino Superior. A método utilizado foi o indutivo, por meio da análise 

de conteúdo que pretende categorizar os dados dos discursos encontrados. Para isso, foi 

aplicado uma entrevista semiestruturada com 8 alunas que se declararam negras do 

curso de Psicologia de uma Instituição de Ensino Superior da cidade de Ituiutaba/MG. 

Os resultados mostraram que, as maiores dificuldades que as alunas pontuaram são 

referentes à questão financeira e exigência dos professores, pois o curso é integral, exige 

tempo e disponibilidade das estudantes, sendo um entrave para as acadêmicas que 

necessitam trabalhar e estudar.  

 

Palavras-chave: Diversidade de Gênero; Educação étnico-racial; Ensino Superior. 

 

Introdução 

O número de negros em universidades públicas e privadas têm crescido 

gradativamente, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 34% 

de negros estão na universidade, sendo que os negros que estão entre 18 e 24 anos, 

apenas 12,8% estão no ensino superior, dados estes referentes ao ano de 2015. Os 

números ainda são pequenos, mas comparados com os dados apresentados por uma 

pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada – IPEA, feita em 2001, o qual 

apontava que apenas 2% dos universitários brasileiros eram negros. Deste modo, 

podemos verificar mudanças no cenário educacional desde então.  
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O acesso tem se tornado mais tangível a partir do momento em que, por meio de 

ações afirmativas, as universidades públicas abriram suas portas para os estudantes de 

baixa renda, de escola pública, grupos minoritários, negros, índios. (PACHECO; DA 

SILVA, 2007, p. 21).  

As políticas afirmativas são consideradas sociais compensatórias, pois se tratam 

de intervenção do Estado para cumprimento de medidas em benefício das classes menos 

favorecidas, as quais, “por ineficiência política ou devido à permanência de mecanismos 

sociais de exclusão”, (PACHECO; DA SILVA, 2007, p. 21) promovem a  igualdade 

entre os diferentes grupos, que compõe a sociedade.  

Retomando a historicidade do negro em nosso País, os negros sempre foram 

apartados da sociedade, viviam destinados a servir, o simples fato de possuir a pele 

negra já o caracterizava como escravo, portanto, também estava numa posição inferior. 

Os direitos começaram a surgir já em 1831, com a Lei Feijó, que proibia o tráfico 

negreiro. Já em 1871, não se nascia mais em território brasileiro, na condição de 

escravo, tendo em vista a promulgação da Lei do Ventre Livre. Outro salto ocorreu em 

13 de maio de 1888, quando foi sancionada a Lei Áurea que extinguiu a escravidão no 

Brasil.  

De acordo com Oliveira e Racy (2005, p. 03):  

 

“os escravos eram submetidos ao trabalho árduo, humilhações e castigos 

corporais, sendo excluídos do convívio social. Vistos tão somente como 

mercadorias, tanto para os comerciantes do tráfico negreiro, como para os 

latifundiários exploradores de sua mão de obra. Uma situação de total 

exploração e subjulgamento que degeneram profundamente as relações 

sociais brasileiras”. (Oliveira e Racy, 2005, p. 03) 

 

Tal retrato histórico nos mostra o poder que as elites, isto é, os brancos, tinham 

diante dos negros escravizados. Então, havia a força dominante e os dominados. Será 

que houve mudanças ao longo desse período para a atualidade?  

Essa realidade ainda se perpetua atualmente, quiçá um pouco velada, mas com 

possíveis formas de identificação, por exemplo, quantos negros são médicos no Brasil? 

Quantos negros ocupam cargos de chefia ou liderança? E quantos negros estão à 

margem da sociedade como garis, pedreiros, faxineiros, entre outras profissões que 
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tende a resignação? Quais as dificuldades das mulheres negras universitárias do curso 

de Psicologia? O que elas enfrentam para permanecer no curso?  

Notamos que esse excesso de desigualdade dos negros sofre influências desde o 

período colonial brasileiro, e é um fator determinante no processo de inserção do 

mesmo no ambiente acadêmico e profissional, tendo em vista que, ao longo de sua 

história foi reforçado em seu imaginário social a ideia de exclusão da sociedade, a 

mesma situação dos sujeitos portadores de transtorno mental severo, que não tinha o 

direito de viver dignamente em sociedade.  

É notória a desigualdade social do negro em relação ao branco, desde o acesso à 

educação, cultura, habitação, saúde, lazer e capacitação para o mercado de trabalho. 

Oliveira e Racy (2005) afirmam que: 

 

“segundo o Censo Demográfico do início desse século, mais precisamente do 

ano 2000, publicado pelo IBGE, o Brasil possui uma população total 

equivalente a 169.872.856 habitantes. De acordo com o Mapa da Exclusão 

Social apresentado nos estudos de (Amorim et al., 2004), mais de 25% desta 

população vive em condições sociais precárias, sem renda, emprego e acesso 

à educação” (Oliveira e Racy, 2005, p. 07). 
 

Diante do exposto, observa-se um cenário de desigualdade social presente NA 

sociedade brasileira. Considerando os aspectos negativos que a pessoa negra sofreu ao 

longo de seu processo histórico, pode-se notar que o negro foi vítima de exclusão, 

opressão, preconceito, discriminação, carência de acesso educacional, cultural, laboral 

para o pleno desenvolvimento em sociedade.  

A Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG –, adotou em 2005 o 

Programa de Seleção Socioeconômica (PROCAN), o qual no vestibular destinava 20% 

das vagas em todos os cursos para alunos de escolas públicas, 20% para 

afrodescendentes, 5% para indígenas e estudantes com deficiência física, o que totaliza 

45% de todas as vagas no vestibular,  

Usamos como método de pesquisa o indutivo. “O método indutivo procede 

inversamente ao dedutivo: parte do particular e coloca a generalização como um 

produto posterior do trabalho de coleta de dados particulares.” (GIL, 2008, p. 10).  

Nesse sentido, complementa Gil (2008), não há como deixar de reconhecer e 

destacar a importância do método indutivo na constituição das ciências sociais. Surgiu e 
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serviu para que os estudiosos da sociedade abandonassem a postura especulativa e se 

inclinassem a adotar a observação como procedimento indispensável para atingir o 

conhecimento científico. Devido à sua influência é que foram definidas técnicas de 

coleta de dados e elaborados instrumentos capazes de mensurar os fenômenos sociais. 

A pesquisa aconteceu na Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG – 

Unidade Ituiutaba. Para a composição da amostra foram selecionadas alunas do curso de 

Psicologia que apresentaram características étnicas voltadas para a raça negra e que se 

autodeclaravam. O curso possui em torno de 250 alunos, dos quais, 10 se declaram 

mulheres e negras.  

Diante das políticas de acesso à Educação Superior, esse estudo pretende 

investigar como ocorreu a inserção de mulheres negras no curso de Psicologia da 

UEMG – Unidade Ituiutaba, e se há dificuldades no que diz respeito à realização da 

graduação.   

 

Os impactos do processo escravocrata na subjetividade da mulher negra  

Ao longo de toda a história do Brasil, a mulher negra percorreu caminhos 

árduos, seja em relação ao gênero, como também, á própria etnia. Assim, como diz 

Sueli Carneiro (2003, pag.1), as mulheres negras “tiveram uma experiência diferenciada 

que o discurso clássico sobre a opressão da mulher”. Quando se diz sobre o mito da 

fragilidade feminina, que tanto vigorou e que foi um dos pilares do patriarcado no 

Brasil, o feminino tratado é o branco, já que a negra, em nenhum momento era tratada 

como frágil, pelo contrário, assim como os homens negros, foram escravizadas, 

obrigadas ao trabalho forçado, além de serem submetidas à violência física, ao estupro 

constante, justamente por não ser reconhecida como sujeito digno de sentir dor. 

(CARNEIRO, 2003). 

O que não mudou muito depois de abolida a escravidão. Antes trabalhando nas 

lavouras, sendo ama de leite, hoje empregadas domésticas, faxineiras e prostitutas. 

Possuem menor qualidade de vida, escolaridade, continuam marginalizadas e 

violentadas. Crisostomo e Regiota (2010, pag.5) já diziam que a situação a qual se 

encontra a mulher negra hoje, é afetada pelas “consequências coloniais, escravocratas e 

pelas relações complexas entre estas”. 
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Outro ponto a ser considerado é o que Ângela Davis (2016) chamou de família 

negra matriarcal, explicado por Léia Gonzales no seu texto “Racismo e Sexismo na 

Cultura Brasileira” (1984), como sendo a mulher negra o núcleo central da família, a 

provedora do lar. A ausência paterna pode ser explicada por dois fatores, a violência 

policial contra o homem negro, com o encarceramento em massa, e o próprio legado da 

escravidão que são mães negras solteiras. 

 

Aqui também se tem a presença policial; só que não é para proteger, mas para 

reprimir, violentar e amedrontar. É por aí que se entende porque o outro lugar 

natural do negro seja as prisões. A sistemática repressão policial, dado o seu 

caráter racista, tem por objetivo próximo a instauração da submissão. 

(Gonzales, 1984, pag. 9). 

 

 

Não faz muito tempo que a gente estava conversando com outras mulheres, 

num papo sobre a situação da mulher no Brasil. Foi aí que uma delas contou 

uma história muito reveladora, que complementa o que a gente já sabe sobre 

a vida sexual da rapaziada branca até não faz muito: iniciação e prática com 

as crioulas. É aí que entra a história que foi contada prá gente. (Gonzales, 

1984, pag. 12) 

 

 Léia Gonzales exemplifica a chamada violência policial, a qual considera 

a principal causa do encarceramento e submissão dos homens negros, aqueles que 

poderiam vir ou são, pais e filhos. Quanto ao trato dado as mulheres negras pelo homem 

branco, é possível observar que o imaginário, que começou na época da escravidão, da 

negra como objeto sexual continua a vigorar. 

  

Desenvolvimento 

Realizamos uma pesquisa cujo foco central é apontar se existe dificuldade para a 

mulher negra entrar e permanecer na universidade. Iniciamos com uma amostra de 8 

alunas negras do curso de Psicologia, pertencentes ao 2°, 4° e 6° período, suas idades 

estão entre 18 a 31 anos. O curso conta ao todo com 10 alunas autodeclaradas negras, 

das quais, apenas 8 se dispuseram a responder as perguntas. 

Elaboramos uma entrevista semiestruturada que contemplava 5 perguntas 

abertas, as quais são: “Qual a sua idade?”, “Qual período está cursando?”, “Por que 

escolher Psicologia?”, “Existe dificuldade no acesso ao Ensino Superior?”, “Existe 

dificuldade em relação à permanência no Ensino Superior?”.  
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 Para Triviños (1987, p. 146) a entrevista semi-estruturada tem como 

característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 

relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses 

surgidas a partir das respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo 

investigador-entrevistador. Complementa o autor, afirmando que a entrevista semi-

estruturada “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua 

explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” além de manter a presença 

consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 

1987, p. 152).  

 Para Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semi-estruturada está 

focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas 

principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 

momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir 

informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma 

padronização de alternativas. 

Para apuração dos dados obtidos, usou-se o método de análise de conteúdo. Tal 

abordagem acredita que o foco do estudo seja “qualificar as vivências do sujeito, bem 

como suas percepções sobre determinado objeto e seus fenômenos” (Cavalcante et. al., 

2014, pag.15), através da explicação do discurso e do contexto da enunciação, 

compreensão de significados e relações definidas fora das falas ditas diretamente. 

(CAVALCANTE et. al., 2014). 

 

Assim, a construção de uma pergunta na pesquisa qualitativa é uma tarefa 

dotada de complexidade e método, pois requer uma imersão prévia no ente 

com o intuito de compreender o ser e sua essência. A análise de conteúdo, 

neste cenário, emerge como técnica que se propõe à apreensão de uma 

realidade visível, mas também uma realidade invisível, que pode se 

manifestar apenas nas “entrelinhas” do texto, com vários significados 

(Cavalcante Et al., 2014, pag. 03).  

 

 

Resultados e Discussões 

A seguir iremos pontuar as perguntas postas no questionário e a discussão em 

torno delas. No que diz respeito ao questionamento: O que fez escolher a Psicologia? 
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Pode-se verificar que duas alunas das alunas ingressaram no curso com o objetivo de 

compreender a subjetividade do ser humano, a motivação de quatro alunas esteve em 

torno de ajudar as pessoas em suas demandas existenciais, uma aluna admira os 

profissionais que atuam nessa área e por isso escolheu o curso, enquanto que uma aluna 

não encontrou justificavas para a escolha do curso.  

 A escolha de uma profissão envolve fatores sociais, econômicos, afetivos 

e pessoais, sendo que, para Port e Krug (s/d), a opção pelo curso de Psicologia muitas 

vezes caracteriza-se pela vontade de auxiliar o próximo, o que pode estar diretamente 

atrelado à atividade prática deste profissional que pode gerar uma grande realização 

profissional e, consequentemente, pessoal. 

 Já, para Moraes, Madeiro e Barbosa (2002), os motivos que originam a 

escolha dos estudantes pelo curso de Psicologia estão ligados à procura de melhores 

condições ou de um novo sentido a sua vida, e muitas vezes tal escolha vem atrelada ao 

uso de serviços psicológicos. 

 Gondim, Magalhães e Bastos (2010) apontam em sua pesquisa que, na 

escolha pelo curso de Psicologia estão envolvidos mais fatores internos, intrínsecos, do 

que fatores externos, extrínsecos. Outros motivos pontuados foram a busca por um 

desenvolvimento pessoal, habilidades interpessoais, desejo e admiração pela Psicologia 

e a vontade em entender/compreender o ser humano e assim ajudá-lo (BUENO, 

LEMOS & TOME, 2014). 

 Quanto à pergunta Existe alguma dificuldade no acesso ao Ensino 

Superior? cinco alunas disseram ter tido dificuldade, e três não tiveram. Dentre as que 

tiveram, os argumentos giravam em torno de questões financeiras para realização da 

prova e o próprio método de ingresso à universidade. Uma delas diz achar “injusto o 

sistema de avaliação” e apontou que “na Instituição de Ensino Superior em estudo, a 

lista de espera desconsidera cotas raciais e socioeconômicas,” o que considera grave. 

Dentre as três que não tiveram dificuldade, elas fazem questão de mencionar o quanto 

sentem-se privilegiadas por isso, uma delas justificou o fácil acesso por já ter concluído 

um curso superior anteriormente.  

 De acordo com Freitas et al. (2017), desde a fundação a universidade é 

direcionada para as elites, sendo considerada, para estes, como um caminho natural na 
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continuação dos estudos. Contudo, hoje, com o aumento do número de vagas no Ensino 

Superior privado, a graduação representa ainda um grande desafio para a classe 

trabalhadora. 

 Assim, existe a formação de todo um contexto de desafios para os alunos 

provenientes das classes trabalhadoras, alguns referentes à entrada, como a dificuldade 

para passar no vestibular, e outros referentes à permanência, como as dificuldades para 

pagar as mensalidades, conseguir conciliar trabalho e estudo, socialização no campus. 

compreensão dos conteúdos vistos em aula e obtenção de nota para concluir os 

semestres (FELICETTI, 2014). 

 No que diz respeito ao questionamento: Quais dificuldades você enfrenta 

para a permanência no Ensino Superior? 

 Quatro alunas elucidaram que são de ordem financeira, duas alunas 

disseram que são de cunho emocional, sendo que as mesmas sinalizaram também 

dificuldades relativas às exigências curriculares, e duas discentes não percebe 

adversidades para a continuidade no curso. Importante, salientar que o curso de 

Psicologia da UEMG – Ituiutaba ocorre em período integral, o que dificulta a inserção 

no mercado de trabalho.  

 Ao mencionar a dificuldade financeira, uma das alunas cita “às vezes não 

tenho dinheiro para xerox ou transporte, não tenho condições para participar de 

palestras e seminários”, exemplificando a dificuldade encontrada por estudantes 

advindos da base da pirâmide econômica, base essa composta em sua maioria pela 

população negra. Henriques (2001) já dizia que, contemplando um recorte simultâneo 

de raça, gênero e faixa etária é possível observar a nítida hierarquia de discriminação 

econômica, em que a comunidade negra é a principal negligenciada. 

  As alunas mencionaram a frequente exigência no que tange aos 

aspectos acadêmicos. De acordo com uma delas “o curso por ser em período integral 

exige muito. Há muita demanda acadêmica.” Uma segunda verbalizou que são inúmeros 

“trabalhos, projetos da faculdade, que agregam muito valor a formação, mas em função 

disso acabamos abrindo mão da qualidade de vida”.  

 

Considerações finais 
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Há uma dificuldade das alunas provenientes ao aspecto financeiro, tanto para o 

acesso quanto à permanência no Ensino Superior. O fato de ser um curso integral 

mostrou-se como um obstáculo, pois interfere na busca de emprego e na saúde mental 

das alunas, já que elas deverão fazer uma escolha entre estudar ou trabalhar.  

Dentre todas as alunas apenas duas apontaram não enfrentar dificuldades na 

permanência no Ensino Superior, e se mostraram privilegiadas por isso. O curso de 

Psicologia da instituição estudada possui em torno de 250 alunos, sendo que apenas 10 

se autodeclaram mulheres negras, o que podemos constatar apenas 4% do curso. Das 10 

alunas, oito responderam ao questionário sobre dificuldades encontradas no acesso e na 

permanência no Ensino Superior.  

 Ser aluna negra no curso de Psicologia é ter que se afirmar 

constantemente. Defender seus valores e trazer á tona as opressões sofridas para 

discussão em sala de aula. A Psicologia é um curso que estuda pessoas e 

comportamentos, sejam eles pessoais ou para com o outro. As relações sociais e as 

implicações delas são postas em xeque constantemente, por isso é sempre necessário 

levantar questões de raça e gênero dentro de sala de aula, e nada mais enriquecedor do 

que aqueles que vivem na pele terem voz e saibam que seu discurso é importante dentro 

da academia. Estudar num curso composto por um número expressivo de mulheres, mas 

que a presença da mulher negra ainda é escassa traz a angústia de saber que ainda há o 

que trabalhar na sociedade, nas perspectivas e nas representações ligadas à profissão de 

psicóloga ou psicólogo. 

 O levantamento dessa discussão trouxe à tona a necessidade do debate 

sobre a mulher negra dentro da universidade, mesmo nos cursos de predominância 

feminina. Já há uma superioridade no número de mulheres no curso de Psicologia, 

porque quando se coloca a característica raça, esse número cai para menos de 5%? O 

número de homens ingressos chega a ser de 40%. É preciso compreender o por que isso 

acontece e esse estudo é o começo. Pois estudar a questão de gênero interligado a 

questão de raça é antes de tudo, compreender o impacto destas variáveis no processo de 

exclusão e determinação social.  

 No Brasil, a história das mulheres está ligados a questão social, política, 

cultural e até mesmo a econômica, sendo que a desigualdade é fruto das construções 
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culturais. A mulher, num aspecto geral vem sendo vítima da dominação masculina, as 

raízes da educação feminina branca sempre ensinaram a servidão ao homem. Por outro 

lado, mulheres negras foram criadas para serem fortes frente à sociedade que as exclui, 

não apenas por seu gênero, mas também, sua cor. O trabalho esperado por estas é 

sempre inferior, ou seja, em profissões que não exigem formação universitária. A 

chegada na universidade aparenta estar além do que é previsto. Essa ideia, hoje, apesar 

de tender a mudança, ainda é nova e está amadurecendo.  
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Resumo 

Ao considerar a Educação Infantil como um dos espaços de apropriação dos 

conhecimentos e valores humanos, as vivências acerca de gênero e sexualidade se 

fazem presentes nesse processo de humanização, torna-se relevante desenvolver ações e 

reflexões sobre essas questões da constituição humana junto as crianças na formação de 

professores. Para isto, desenvolvemos uma pesquisa de cunho bibliográfico cujo 

objetivo foi investigar as relações entre infância, gênero e sexualidade para uma efetiva 

prática educativa. Partimos dos aportes conceituais dos estudos de Felipe (1995, 2008 e 

2012), Marchi, (2011), Santos (2015) e Santos (2016) que podem ser interligados 

enquanto categorias de análise a outras áreas de conhecimento: Feminismo e Sociologia 

da Infância. Ao longo da investigação, foi possível constatar a construção teórica 

relativa a crítica aos “mundos infantis” atribuídos, de modo diferente, a meninos e 

meninas, que refletem em preconceitos e atitudes que vão se materializando ao longo da 

primeira infância. Podemos observar também o avanço na elaboração de outros aportes 

conceituais nas interfaces do Feminismo e da Sociologia da infância na busca de 

subsidiar novas práticas educativas que possibilitem vivências mais humanizadoras 

junto as crianças. A relevância do estudo centra-se na ampliação de trabalhar com essas 

categorias constitutivas do homem a partir de práticas educativas que promovam uma 

sociedade mais justa, igualitária e consciente, visando o combate a homofobia, a 

misoginia e a pedofilia 

Palavras-chave: Gênero; Sexualidade; Educação Infantil.      
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Introdução 

Na Educação Infantil, voltada para crianças de 0 a 6 anos, faixa etária conhecida 

como Primeira Infância, é essencial o trabalho baseado no conceito de sexualidade e 

gênero, visto que são inter-relacionados entre si e ao próprio conceito de infância. 

Porém, as realidades das escolas revelam que esse trabalho, dificilmente, ocorre. Em 

relação aso familiares das crianças Santos (2016) afirma: 

 

Os/as professores/as demonstram que muitas vezes os familiares das crianças 

confundem os conceitos de gênero e sexualidade, uma vez que, demonstram 

desconhecer (ou não aceitar a ideia de) que as crianças são seres sexuados, 

que expressam sua sexualidade e também ideias relativas a essa temática, o 

que impede o desenvolvimento de um trabalho mais enfático. 

(SANTOS,2016, p.71) 

 

Assim, essa concepção de criança enquanto sujeito assexuado, “ingênuo”, 

“puro”, “passível a caminho da vida adulta” ou “produto da ação adulta” é fruto de uma 

visão “adultocentrica” da infância, que não leva em consideração a voz e a expressão da 

criança ou as suas culturas infantis, mas aquilo que o adulto projeta, desconsiderando 

todo os estudos oriundos da Sociologia da Infância.  Diante disso, Santos (2016) aponta: 

 

(...) as relações de gênero e a sexualidade, embora não estejam inseridas 

intencionalmente nos Projetos Político Pedagógicos das Instituições de 

Educação Infantil, emergem com uma força grande na fala das profissionais 

que relatam desconhecimento e despreparo frente às situações demandadas 

pelas crianças. (SANTOS,2016, p.71) 

 

Essa “fala das profissionais” ilustra a criança enquanto ator social, que sinaliza 

para o fato de que é um indivíduo que “demanda” a educação frente ao gênero e a 

sexualidade. Pois, é nessa fase da vida que há descoberta do corpo e com isso a vivencia 

de sensações a partir do próprio corpo e do corpo do outro.  

Diante disso, os familiares demostram que desconhecem ou não aceitam as 

crianças enquanto os indivíduos sexuados que elas mesmas demonstram ser. Porém, 

ainda é possível analisar a posição do professor frente a essa realidade. Nessa 

perspectiva, Santos (2015), ao realizar um aparato de pesquisas que abordam 

“Formação docente e o olhar dos educadores sobre as relações de gênero” relata que 

essas:  
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(...) apontam que as educadoras comumente possibilitam aos meninos e às 

meninas vivências diferentes com base nos modelos de masculinidade e 

feminilidade padronizados, naturalizando aquilo que é "mais adequado" para 

cada sexo e repreendendo atitudes que são consideradas como inadequadas. 

(SANTOS, 2015, p. 35) 

 

Com isso, os familiares, as crianças e os docentes revelam a demonstram a que a 

Educação Infantil, frente a questão de gênero e infância, carece de disseminação e 

conscientização desses conceitos. Assim, a escola não deve negligenciá-los, pois como 

Felipe diz: 

 

(...) um dos principais objetivos da escola consiste em ampliar os 

conhecimentos de seus atores sociais (alunos e professores), devendo ser um 

espaço de produção de saber, questionamento e aprofundamento de toda e 

qualquer questão que seja do interesse dos/as alunos/as. Nesse sentido, 

qualquer tema que circule no espaço escolar é passível de problematização. 

(FELIPE, 2008 p. 5) 

 

As pesquisas mostram que, na maioria das vezes, as crianças expressam a 

necessidade de conhecer sobre o tema, os professores não sabem como lidar e os 

familiares preferem que não ocorra nenhum trabalho que aborde esses conceitos. Com 

isso, a problematização do tema na escola é fundamental. 

Assim, será apresentado o conceito de gênero e sexualidade com base no 

Feminismo e da infância a partir da Sociologia da Infância, além da relação destes. 

 

Desenvolvimento 

A definição de Gênero está relacionada fundamentalmente aos significados que são 

atribuídos ao ser mulher ou ao ser homem em diferentes sociedades e épocas, mas também 

contrapõe à ideia de uma essência natural, universal e imutável de feminino ou masculino. 

Portanto, para compreender esse conceito é importante levar em considerações que ambos os 

sexos estão inseridos em instâncias sociais, que mudam continuamente. Diante disso, Felipe 

(1995) aponta a importância do Feminismo25 na construção do conceito: 

                                                           
25 O Feminismo foi um importante movimento social que começou a ter visibilidade no final do século 

XIX com o sufragismo (movimento no qual as mulheres reivindicavam o direito ao voto, é considerado 

por muitos autores e autoras como a primeira onda do feminismo). 
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O conceito de gênero surgiu entre as estudiosas feministas para se contrapor à 

ideia de essência, recusando assim qualquer explicação pautada no 

determinismo biológico, que pudesse explicar os comportamentos de homens 

e mulheres, empreendendo desta forma, uma visão naturalizada, universal e 

imutável dos comportamentos. Tal determinismo serviu muitas vezes para 

justificar as desigualdades entre ambos, a partir de suas diferenças físicas. O 

que importa, na perspectiva das relações de gênero, é discutir os processos de 

construção ou formação histórica, linguística e social, instituídas na formação 

de mulheres e homens, meninas e meninos. (FELIPE, 1995, p. 3)     
 

Assim, gênero reflete significados para as diferenças físicas entre homens e 

mulheres, designando a construção social do sexo biológico A forma como essas 

diferenças são vistas dependem do tempo e do espaço, por isso, variam com a cultura de 

cada época em cada sociedade. Dessa forma, mesmo que determinada sociedade defina 

as pessoas como homens ou mulheres desde seu nascimento, com base em suas 

características físicas, a questão de gênero se refere à organização social da relação 

entre os sexos e expressa que homens e mulheres são produtos do contexto social e 

histórico e não resultado da anatomia de seus corpos. 

Além disso, Felipe (2008) aponta que o conceito de gênero é indissociável ao 

conceito de sexualidade, por isso não é possível trabalhar um sem o outro na própria 

perspectiva da educação: 

 

Cabe, ainda, lembrar que grande parte das escolas (e dos sistemas de ensino) 

não possui projetos continuados sobre o tema, pois o corpo docente não se 

sente devidamente preparado para lidar com situações ou debates que 

envolvam a sexualidade e as relações de gênero, uma vez que esses conceitos 

são indissociáveis. Não é possível trabalhar adequadamente um tema sem se 

referir ao outro. (FELIPE, 2008, p. 31) 

 

Dessa maneira, é necessário compreender que a sexualidade diz respeito as 

práticas eróticas do ser humano, ou seja, suas escolhas de relação afetiva. Assim, está 

ligada diretamente ao gênero, pois a orientação sexual refere-se a qual gênero uma 

pessoa sente atração sexual ou romântica. Gênero e sexualidade são conceitos distintos 

e interligados, ou seja, as práticas sexuais estão inscritas nas relações de gênero. A partir 

desses conceitos, cabe-se compreender a necessidade de trabalha-los na infância. 
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Assim, como o gênero, a infância é uma construção social. Essa construção se dá 

a partir de um padrão de comportamento pautado na distinção dos gêneros. Vale 

ressaltar que compreender a criança com características próprias diferentes de um adulto 

é uma visão que surgiu por volta do século XIII. Portanto, a infância determinada como 

uma etapa da vida, e além disso, fruto de uma construção social é uma perspectiva 

recente. 

A ideia de infância é algo construído socialmente e marcado pela cultura. O 

conceito de gênero, de sexualidade e de infância mudam de acordo com a história das 

sociedades. Dessa forma, para a melhor compreensão da relação entre esses conceitos e 

a importância da discussão de gênero na educação infantil, faz-se necessário o 

rompimento com as perspectivas já refutadas em relação a ideia de infância. Como 

Felipe (2008) afirma: 

 

As questões em torno da sexualidade ficam ainda mais difíceis de serem 

trabalhadas quando se trata de crianças pequenas, pois as famílias, e também 

as professoras, ainda trabalham com uma determinada representação de 

infância ingênua, pura e que deve ser preservada de todos os “males” do 

mundo. É interessante observar que as crianças pequenas possuem uma 

erótica infantil e a expressam constantemente, seja através do interesse em 

ver o corpo dos outros colegas, seja através de determinados comentários que 

fazem ou mesmo das atividades auto-eróticas que praticam. Atualmente as 

crianças estão bastante expostas aos vários estímulos da nossa cultura, em 

especial no que se refere à sexualidade e à erotização dos corpos (...). 

(FELIPE,2008,p. 31) 

 

 

Dessa forma, como a concepção de infância altera a partir das mudanças na 

sociedade, não é possível estudar as crianças de hoje usando as lentes que estudiosos de 

séculos atrás utilizaram para compreenderam as crianças desses séculos 

correspondentes. Além disso, os “estímulos” que a autora aponta podem ser 

representados historicamente pela globalização e a disseminação dos meios de 

comunicação e desde o acesso à internet ao uso de redes sociais, é notório a influência 

desses na construção dos sujeitos, seja ele uma criança ou um adulto.  

Assim, as formas de acesso a informação mudaram e os estudos em relação a 

infância trouxeram novos conhecimentos. Portanto, compreender a infância como 

Felipe afirma, “ingênua e pura” é um retrocesso na educação, visto que estudos sobre 
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essa etapa da vida apontam o contrário e vivemos em uma cultura ocidental 

bombardeada de informações. Há, por exemplo, a mídia26 voltada para o público 

infantil, como em canais de televisão com desenhos animados e programas voltados 

para crianças, além de propagandas de mercadorias infantis entre esses. 

 Um exemplo é o canal Dicovery Kids que oferece em sua programação 

diversos desenhos, como: 

 

IMAGEM 7 –Desenho animado Zak Storm 

 

Fonte: <  https://www.discoverykidsplay.com.br/zak-storm/> . Acesso em 20/09/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Apesar do largo emprego, é difícil encontrar uma definição consensual explícita do conceito de mídia 

entre os pesquisadores do campo da Comunicação. Porém, no geral se refere a todo suporte de difusão da 

informação que constitui um meio intermediário de expressão capaz de transmitir mensagens. Portanto 

abrangem esses meios: o rádio, o cinema, a televisão, a imprensa, os satélites de comunicações, os meios 

eletrônicos e telemáticos de comunicação, dentre outros. 

https://www.discoverykidsplay.com.br/zak-storm/
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IMAGEM 7- Brinquedo referente ao universo de Zak Storm 

 

Fonte: <  https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1019565603-zak-storm-e-veiculo-zag-heroes-

original-bandai-_JM/> . Acesso em 20/09/2018. 

 

Zak Storm é um jovem surfista que é tragado para os Sete Mares do Triângulo 

das Bermudas, onde ele se torna um capitão de um navio de exilados, junto com sua 

espada mágica, ele e sua equipe atacam os perigos da terra. O desenho aborda as 

aventuras de Zak que conta com a ajuda de Cece, uma menina. O protagonista, menino, 

usa roupas com cores escuras, como vermelho e preto, e Cece possuí o cabelo, os olhos 

e parte da vestimenta rosa. Dessa forma, nota-se a separação que o desenho faz em 

relação aos personagens e o gênero deles, Zak como protagonista e menino e Cece, 

representada predominante pela cor rosa, o que aparenta ser uma necessidade de 

ressaltar que é uma menina. 

IMAGEM 8 –Desenho animado Barbie Dreamtopia 

 

Fonte: < https://www.discoverykidsplay.com.br/barbie-dreamtopia> . Acesso em 20/09/2018. 

 

 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1019565603-zak-storm-e-veiculo-zag-heroes-original-bandai-_JM/
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1019565603-zak-storm-e-veiculo-zag-heroes-original-bandai-_JM/
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IMAGEM 8 – Brinquedo referente ao universo de Barbie Dreamtopia 

 

 

Fonte: <  https://www.casasbahia.com.br/brinquedos/BonecasdeBrinquedos/Barbie/boneca-barbie-

reinos-magicos-dreamtopia-sereia-rosa-mattel-12802446.html> . Acesso em 20/09/2018. 

 

Barbie Dreamtopia conta a história de um mundo repleto de magia e faz-de-

conta que foi imaginado por Chelsea, a irmã mais nova da Barbie, no qual ambas junto 

a sua cadelinha Mel nadam como sereias por entre os rios de arco-íris e voam com fadas 

por entre as nuvens de algodão-doce. As protagonistas são loiras e possuem o olho azul, 

além de terem suas vestimentas predominantemente rosa.  

    Diante disso, Santos (2015), ao realizar um aparato de pesquisas que abordam 

“Relações de gêneros e brinquedos, brincadeiras, cores, desenhos e comportamentos” 

relata que essas:  

 

(...) criticam o determinismo biológico, onde baseado nas diferenças de sexo 

há uma clara tentativa de justificar a caracterização de meninas e meninos 

como sujeitos distintos, e que por isso estão pré-determinados a gostarem das 

cores x ou y, a se comportarem de tal forma ou brincarem com aquilo que é 

julgado como algo mais adequado para seu sexo. (SOUZA, 2015) 
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É possível notar “aquilo que é julgado como algo mais adequado para seu sexo” 

nesses desenhos. O universo de Zak Storm e da Barbie Dreamtopia são 

consideravelmente diferentes e voltados para o público masculino e feminino, 

respectivamente. Esses desenhos e todo o comercio de brinquedos e propagandas por 

trás deles remetem a uma ideia de gênero na infância, favorecendo, a concepção de 

como, histórico e culturalmente, espera-se que sejam os universos masculinos e 

femininos, dotados de “masculinidade” referindo-se a aventuras e “feminilidade” 

referindo-se a contos de fada.  

 Ademais, Felipe (2008) afirmou que as crianças estão expostas a 

“estímulos” que “em especial no que se refere à sexualidade e à erotização dos corpos”. 

Assim, é interessante relacionar a Imagem 8 acima, ilustrando um brinquedo voltado 

para o público feminino, com a Imagem 9 abaixo, mostrando a competidora de um 

concurso de beleza infanto-juvenil feminino: 

 

IMAGEM 9- Competidora do Miss Beleza Brasileira 2017 

   

Fonte: < http://missbelezabrasileira.com.br/misses-participacoes-especiais-2017/> . Acesso em 

20/09/2018. 

              

A competidora do Miss Beleza Brasileira 2017, é apresentada a direita como 

ganhadora do melhor traje. A parte de cima do traje é composto apenas por um pano 

transparente, um bojo em cada seio e o enfeite de lantejoas espalhadas sobre os bojos. A 

boneca da imagem 8 e a menina da imagem 9, apresentam-se de com a barriga a mostra 

e um corpo magro.  
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           É interessante observar que em nenhum momento o boneco de Zak 

Storm, na imagem 7 possui seu corpo exposto, ou se quer revela uma concepção de 

corpo, pois trata-se apenas de um pequeno boneco de plástico. Além disso, não é 

comum vermos concursos de beleza em que meninos concorram, portanto é, 

consideravelmente, mais fácil fazer uma relação entre a boneca da Barbie e concursos 

de beleza feminina, do que um boneco homem e concursos de beleza masculino, haja 

vista que são raros. 

          Esses fatos revelam como a concepção de gênero reflete na infância e 

estão diretamente relacionados, ou seja, a construção social de meninos e meninas são 

diferentes.  

As imagens 8 e 9 fazem parte do mesmo contexto histórico cultural e expressam 

a ideia de um “corpo ideal” e de um “padrão de beleza” ressaltado nesse espaço e 

tempo, além disso é possível observar a erotização infantil. Quanto a essas colocações, 

Felipe e Prestes (2012) apontam que: 

 

(...) ao mesmo tempo que se criam leis para proteção à infância e 

adolescência contra a os maus tratos, a negligencia, o abandono, a 

violência/abuso sexual, a exploração sexual comercial e a pedofilia, por outro 

lado, essa mesma sociedade legitima determinadas práticas sociais, seja 

através da mídia- publicidade, novela, programas humorísticos-, seja por 

intermédio de músicas, filme, etc., em que os corpos infanto-juvenis são 

acionados de forma extremamente sedutora, corpos desejáveis que se 

misturam, em suas expressões, gestos, roupas e falas, modos de ser e de se 

comportar bastante erotizados.” (FELIPE, PRESTES, 2012, p.8) 

 

      

Portanto, cabe uma crítica a sociedade que assimila a infância como “ingênua” e 

“pura” que “deve ser preservada de todos os ‘males’ do mundo”, mas ao mesmo tempo 

é a causadora desses “males”. Esses podem ser representados pela própria erortização 

infantil, predominantemente, em relação ao corpo das meninas. Assim, a ideia de gênero 

e infância se apresentam interligados, ambos enquanto construção social. 

         Com isso, as expectativas referentes a esses conceitos correspondem a 

interesses culturais da época. Assim, atualmente, na sociedade ocidental, os programas 

de televisão, os brinquedos e os concursos de beleza revelam a perspectiva que se há de 

infância, nesse contexto histórico. Portanto, se a visão da infância, do gênero e da 
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sexualidade mudaram de acordo com o tempo e espaço em que estão inseridos e 

influenciam diretamente a noção de educação, a própria forma de educar na infância 

também deve passar por alterações. 

          Por isso, faz-se necessário alguns apontamentos em relação ao conceito de 

gênero e de infância, baseada na visão da Sociologia da Infância, para apontar como se 

aplica o conceito de gênero na Educação Infantil.       

  Na história das ciências sociais é notório as críticas desmistificadoras das 

ideologias dominantes do capitalismo e até do próprio patriarcado em relação ao gênero, 

mas há a inercia quanto ao conceito de infância, na ideologia do desenvolvimento. 

Assim, a Sociologia da Infância é um campo do saber recente que reivindica os estudos 

sociais da infância como objeto de estudo conceitualmente autônomo, haja vista que, 

antes seu conceito enquanto autônomo era ignorado e marginalizado.      

            Desse modo, como já apresentada no primeiro capitulo deste trabalho, 

essa área do saber aponta a criança como agente de sua própria socialização, e não um 

ser passivo a caminho da vida adulta ou um objeto ou produto da ação adulta. Diante 

disso, Marchi (2011) afirma que, com os novos estudos sociais sobre a infância, o 

processo de socialização passa a ser compreendido como:  

 

(...)um processo contínuo, múltiplo em sua direção e fins, tanto os mais 

imediatamente visíveis quanto os menos perceptíveis, porque comumente não 

reconhecidos pela visão tradicional de socialização que, além da forma, 

também limita os agentes do processo de socialização e os territórios em que 

este tem lugar. Sua análise crítica permite reconhecer uma recomposição 

referente tanto aos territórios-instituições tradicionais da socialização – como 

a escola ou a família – quanto dos que atualmente tomam a infância por 

“alvo”, como o mercado e a mídia. (MARCHI,2011, p. 395) 

 

 Com a socialização vista em uma perspectiva interacionista, surge a concepção 

da infância enquanto construção social. Isso se dá devido ao fato de ser um fenômeno 

social, ou seja, tem dimensão internacional, não se restringe há um “tempo de 

passagem” ou “estágio preparatório”, mas constitui-se como categoria na estrutura 

social, sendo levado em consideração como outros estágios no curso da vida. Além 

disso, a infância é uma categoria social que assimila os elementos da homogeneidade 

das crianças. 
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        A noção de forma estrutural e construção social, vem da ideia de categoria 

“classe social” a partir dos estudos marxistas, relacionando a consideração de que a 

infância muda historicamente e culturalmente. Assim, as crianças são vistas como 

unidade de observação. 

  Dessa maneira, é possível compreender a criança como ator social, 

atribuindo-o o direito à participação social e à partilha da decisão nos seus modos de 

vida, ainda que com características especificas. Com isso, a criança não é apenas um 

“vir a ser” ou “um devir”, mas um componente estrutural da nossa sociedade, um 

sujeito de “voz”, de “ação”, que agem socialmente nos espaços, como a escola e 

influenciam e criam significados a partir desses. Quanto a ouvir a criança enquanto 

sujeito de voz, Marchi (2011) coloca: 

 

O fato de a criança ter sido sempre considerada a partir das instituições que a 

acolhem fez com que o estatuto de ator social lhe tenha sido comumente 

negado nas investigações. Embora tomar a criança como “informante” ou 

“ouvir a voz” da criança já seja considerado “lugar comum” nas pesquisas 

atuais, as possibilidades e dificuldades de caráter tanto metodológico quanto 

ético dessa mudança paradigmática – que decorre da crítica ao 

“adultocentrismo” nas tradicionais técnicas investigativas das ciências sociais 

– ainda é assunto de intenso debate na área. (MARCHI,2011, p. 396) 

 

 A criança enquanto sujeito de “voz” embate na ideia de “adultocentrismo”, que 

se refere ao olhar do adulto sobre a criança, desconsiderando sua alteridade. Isso 

implica em estudos e pesquisas, ao não permitir que o adulto projete o seu olhar sobre 

as crianças, com seus preconceitos e representações, desconsiderando a “criança 

universal” e considerando a criança como unidade e que revela sua “autonomia 

conceitual”.  

   Além de influenciar as práticas pedagógicas, ao se basear na pedagogia 

da escuta, ou seja, a educação infantil pode ser um espaço agradável, de prazer e 

principalmente, um direito para a criança, para suas famílias e professores, ao haver 

consideração as representações e crenças a elas. Assim, é necessário examinar as 

atividades e o tempo próprio das crianças como fenômeno pleno de direito. Isso implica 

em pesquisas, como observação e entrevistas, visualizando a criança pela criança, 

deixando que este expresse sua forma de ver e pensar. 
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   Com isso, a socialização da criança não é um processo de adaptação ou 

de internalização de valores e costume, mas apropriação, reinvenção e reprodução. 

Dessa forma, as crianças são sujeitos sociais que produzem mudanças nos sistemas em 

que vivem, há uma troca de influencias entre esses atores sociais e o cenário social, 

político e cultural. 

  A criança é um ator social, tem capacidade de produção simbólica, de 

construção das suas representações e de crenças em sistemas organizados, ou seja, 

produz cultura. Porém, não existe “cultura”, mas “culturas infantis”, pois há os mundos 

de vida das crianças que se caracterizam pela heterogeneidade. Assim, é interpretada a 

partir da análise das condições sociais em que as crianças vivem, interagem e dão 

sentido ao que fazem. 

  Após o apontamento das resistências do meio cientifico para analisar a 

infância, e como a Sociologia da Infância estuda esse conceito enquanto autônomo, é 

interessante notar que o conceito de “gênero” também passou por dificuldades enquanto 

categoria de análise. Dessa forma, há uma mesma lógica cultural que atua na 

desvalorização desses conceitos. A mesma lógica que inviabiliza a discussão de gênero 

e coloca a mulher enquanto ser “doméstico” ou “inferior” é a lógica que inviabiliza a 

discussão de infância e coloca a criança enquanto ser “inocente” e “puro”.  Diante disso, 

Marchi (2011) faz uma relação entre a criança e a mulher: 

 

 Meu argumento é que as crianças, mais do que qualquer outra categoria 

social, são culturalmente reconhecidas como pertencendo ao “reino da 

natureza” e, portanto, culturalmente vistas como seres sociais inferiores ou 

socialmente inacabados e que precisam, através dos processos de socialização 

e educação, levados a cabo pela família e pela escola (notadamente pelo 

papel social de “mãe” atribuído à mulher), serem introduzidas à sociedade e 

cultura a que pertencem.  (MARCHI,2011, p. 400,401) 

 

A relação entre gênero e infância apresenta-se novamente interligadas e até 

mesmo indissociáveis, pois até mesmo no campo da ciência esses conceitos trilharam o 

mesmo caminho na busca de autonomia. Com a emancipação desses conceitos e o 

próprio crescimento de estudos em relação a eles, é almejado a mudança de visão, a 

longo prazo, sociocultural.  
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Desse modo, a forma como mulheres e crianças são vistas, histórico e 

socialmente, muda nos campos da ciência, com o Feminismo e a Sociologia da Infância, 

e podem ser refletidos na cultura. O Feminismo colabora ao problematizar a questão de 

gênero, e o emprego da diferenciação entre meninos e meninas, como nos programas de 

televisão infantis e brinquedos, que são responsáveis pela apresentação de universos 

diferentes de acordo com o sexo da criança e colaboraram, indiretamente, com os 

concursos de beleza infanto-juvenis femininos. Assim, o estudo de gênero na infância 

visa, por exemplo, ampliar o universo infantil feminino para além do “corpo ideal” e 

“contos de fada”, rompendo a barreira do que é voltado para o público “feminino” ou 

“masculino”. 

  Ademais, a Sociologia da Infância colabora ao defender a criança 

enquanto ator social e ativo na produção de cultura, ou seja, que não absorve 

passivamente as influências das realidades que lhe são apresentadas. Assim, seg undo 

Marchi (2011): 

 

(...) as crianças têm consciência dos seus sentimentos, ideias, desejos e 

expectativas e que são capazes de efetivamente expressá-los. Além disso, 

como salientam esses sociólogos, existem realidades sociais que somente a 

partir do ponto de vista das crianças e dos seus universos específicos (as 

chamadas “culturas infantis”) podem ser descobertas, apreendidas e 

analisadas. (MARCHI,2011, p.401) 

 

Com isso, a criança em contato com a mídia, seja os programas infantis, as 

propagandas de brinquedos ou até os concursos de beleza, elabora suas próprias 

conclusões e se expressa enquanto sujeito ativo, de acordo com suas culturas infantis. 

Assim, o estudo de infância visa combater o olhar “adultocentrico” sobre a criança e a 

compreensão, por exemplo, de que é importante ouvir o que a criança aponta sobre o 

seu universo, sendo um menino ou uma menina, diante da mídia.  

 

Conclusão 

Os professores de Educação Infantil, os familiares e responsáveis pela criança 

devem ter um olhar mais atento em relação aos estudos acerca do gênero e da infância, é 

possível considerá-los com suas devidas importâncias e realizar um trabalho mais 
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eficiente em prol do desenvolvimento infantil e da formação de uma sociedade mais 

justa, igualitária e consciente. 

 Essa “sociedade mais justa e igualitária” pode ser atingida por meio das 

atividades com as crianças em relação a segregação de gênero. Elas devem compreender 

que não existem “universos femininos” e “universos masculinos”, por meio dos 

próprios brinquedos. Com isso, é possível trabalhar no combate a homofobia27 e a 

misoginia28 em prol dessa sociedade. 

    Essa “sociedade mais consciente” pode ser atingida por meio de atividades 

das crianças em relação ao conceito de gênero e sexualidade. Elas devem ter suas 

dúvidas sanas pelos educadores, em relação aos seus corpos e dos outros. Isso pode 

ocorrer a partir das “brincadeiras relacionadas a sexualidade”29 (comum na Educação 

Infantil, como apresentado anteriormente nas pesquisas realizadas com professores) 

para apresentar as crianças a diferença entre o público e o privado, levando em 

consideração que o seu corpo e o corpo do outro é privado, e somente o dono do próprio 

corpo ou alguém o ajude em relação a higiene, por exemplo, pode tocá-lo dessa forma. 

Com isso, é possível trabalhar em prol do combate a pedofilia30. 

  Logo, é necessário a relação entre esses conceitos, para contribuir com a 

propagação deles no âmbito da educação.  
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Resumo:  
Esta experiência se resume em apresentar a utilização da catapulta como uma 

ferramenta de auxílio no ensino e aprendizagem das aulas de matemática durante a 

abordagem do conteúdo de função do segundo grau. Para o desenvolvimento desta 

atividade foi solicitado aos alunos à construção de uma catapulta e relatórios práticos da 

elaboração da mesma para avaliar a compreensão do conteúdo estudado. Haja vista, que 

os estudantes iam testar catapulta construída durante um torneio, onde os alunos 

deveriam acertar determinado alvo com seu protótipo de acordo com os conhecimentos 

matemáticos construídos. Esta vivência pode proporcionar discussões sobre a catapulta 

e a função de segundo grau, além de associar este conteúdo a formação profissional e 

cidadã dos alunos. 

 

Palavras-chaves: Matemática, Catapulta, Função do Segundo Grau. 

 

INTRODUÇÃO 

O contexto educacional exige que os profissionais da educação ministrem suas 

aulas por meios de materiais didáticos que mobilize o pensamento histórico, crítico e 

social, gerando aulas que incentivam o discurso e prazer entre os educandos e participar 

da proposição.  

Muitos alunos apresentam e tramitam por sua jornada estudantil grandes dúvidas 

relacionadas à disciplina de matemática, relatando considerar uma matéria difícil. 

Procurar parâmetros didáticos, como materiais que facilitem a compreensão de 

conteúdos, que auxiliem nas aulas de matemática pode proporcionar a solução das 

dificuldades de diversos conteúdos.  

Um dos interesses dos estudiosos é buscar metodologias que alterem, aprimorem 

e melhorem o ensino e aprendizagem desta disciplina, tida, ainda, como difícil e em 

muitos casos rejeitada pelos discentes de todas as classes sociais e em todos os níveis de 

mailto:douglasmatufu@gmail.com
mailto:silva.hroger@gmail.com
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escolaridade (REIS, 2005). 

Aprender matemática não é somente trabalhar conceitos e resolver exercícios, o 

educador deve promover o pensamento lógico e refletir sobre as aplicações matemáticas 

na sociedade atual. 

Uma matemática trabalhada como mecanismo de formação cidadã pode tornar 

os indivíduos grandes pensadores críticos, reflexivos e oportunizar princípios para a 

formação profissional, desenvolvendo habilidade e competências, atitudes e valores, 

além de construção de conceitos.   

Pode-se afirmar que a educação precisa de uma reforma em seu contexto, 

buscando a inovação para superar barreiras impostas pela sociedade. O educador deve 

sempre trabalhar buscando exercer seu papel da forma mais ética e competente possível 

na vida de seus educandos, para que os motive a serem cidadãos e profissionais 

melhores.  

Lara (2003) afirma que um dos grandes desafios atuais no processo de ensinar e 

aprender Matemática esta em: 

 

pensar em uma Matemática prazerosa, interessante, que motive nossos/as 

alunos/as, dando-lhes recursos e instrumentos que sejam úteis para o seu dia-

a-dia, buscando mostrar-lhes a importância dos conhecimentos matemáticos 

para sua vida social, cultural e política (LARA, 2003, p. 19). 

  

Tendo em vista tamanha necessidade e acreditando numa educação que coopere 

com a formação profissional e cidadã, este projeto propõe formalizar e realizar um 

concurso de catapultas, tendo este material como agente facilitador na compreensão das 

funções de segundo grau. 

A construção desta atividade e o campeonato de catapultas tiveram como 

objetivo apresentar uma aplicação da catapulta no cotidiano vivenciado, no qual os 

alunos aprendam a construir o protótipo e obter dados reais com aplicação a um estudo 

de caso.  

Por ser uma ferramenta multidisciplinar, a catapulta oferece grandes 

oportunidades para desenvolver estudos e pesquisas voltados à mecânica, matemática, 

história, informática, e também diversos problemas relacionados a contextos do 

cotidiano, trabalhando o intelecto social dos indivíduos. 
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A catapulta é um protótipo de fácil construção e com preços viáveis, dependendo 

do caso pode ser construída com materiais recicláveis, acarretando os seus custos a 

serem zero.  

Pode-se trabalhar com a catapulta agrupando diversos conteúdos. Este trabalho 

foi construído junto a alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública. O 

trabalho relata como se deu a construção de um campeonato de catapulta entre os 

estudantes e quais contribuições os mesmos tiveram durante este projeto. 

A utilização de instrumentos reais é uma forma bastante prática para se entender 

melhor os problemas apresentados em sala de aula, obtendo-se com experimentos como 

a catapulta (GALDAMEZ e CARPINETTI, 2004). 

Ao inserir determinados instrumentos em sala de aula o educador pode estimular 

ao ensino e aprendizagem do conteúdo de sua disciplina associado às várias formas de 

montagem, análise do comportamento de um protótipo, ocasionando pesquisas 

educacionais que coopere para formação profissional, a socialização do trabalho em 

equipe e o aprendizado que reúne ciência e tecnologia (CAMBRUZZI e SOUZA, 2013). 

Desta forma, com este trabalho, a Matemática, além de ser uma ferramenta de 

ensino, se tornou um instrumento de aplicação, onde os educandos aprenderam como 

aplicar esta atividade em seu cotidiano. 

 

DIVISÃO DOS GRUPOS  

O trabalho foi realizado em equipes, cada uma composta por três ou quatro 

estudantes. A escolha das equipes foi decidida pelos alunos, o professor apenas disse 

que cada conjunto deveria ser composto por ter ou quatro discentes. Depois das equipes 

montadas o docente entregou as regras de construção da catapulta para a disputa do 

torneio entre catapultas. 

 

REGRAS PARA A CONSTRUÇÃO DA CATAULTA 

a)  A catapulta deveria ser constituída em sua maior parte de madeira ou chapas de 

metal, sendo permitido o uso de dobradiças de metal e um suporte plástico para a 

bolinha. 

b) Elástico (sugestão: tipo cirúrgico), mola ou artigos que contenham mola 
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(exemplo, ratoeira). 

c) A catapulta não poderia ter à exposição qualquer tipo de material com ponta ou 

cortante, sob pena de desclassificação da equipe para o torneio. 

  

 DIMENSÕES  

a) Altura máxima: 50 cm, considerando do chão até a altura da haste de lançamento 

quando atingir o ângulo de 90º em relação ao solo como referencial. 

b)  Base: mínimo (20 cm x 20 cm) e máximo (50 cm x 50 cm), podendo ser 

retangular. 

 

A CONSTRUÇÃO DA CATAPULTA  

As catapultas deveriam ser construídas de madeira, coladas com cola específica, e 

se possível, parafusadas, já que, no momento em que o projétil é disparado, a catapulta 

sofre um impacto, o que faz com que, caso suas peças não estejam certamente coladas 

uma nas outras, várias podem ser soltas e deslocadas com o impacto.  

Bem no meio dos aros, deve estar o “braço” da catapulta, onde o projétil é 

colocado e disparado, com um cordão, curiosamente o mesmo usado na fabricação de 

estilingues, o braço fará a catapulta ter um impacto, lançando o objeto. O braço irá parar 

por um parafuso ou uma haste de madeira colocada na parte de cima da catapulta.  
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A Figura 1 retrata algumas das catapultas construídas pelas equipes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Algumas construções de catapultas feitas pelas equipes. 

Fonte própria dos autores. 

 

Para que as equipes não comprassem a catapulta pronta o professor pediu um 

relatório onde as equipes tinham que colocar fotos da montagem da sua catapulta. No 

relatório o professor pedia que os estudantes descobrissem a lei de formação do 

lançamento que descrevia o lançamento da bola de gude.  Foi explicado aos grupos o 

que deveria ter no trabalho, sendo um pouco da história da construção da catapulta, 

como os estudantes construíram a catapulta e as medidas para acharem a função do 

segundo grau em que a bola de gude descrevia no ar. 

Dessa maneira, o professor entregou aos alunos um roteiro de informações que 

ajudariam na construção do relatório final, sendo este o trabalho que seria avaliado pelo 

docente. As equipes digitalizaram como foram realizados as etapas do procedimento 

para encontrar as raízes e o vértice por meio do lançamento da catapulta.  

Assumindo que uma das raízes era nula, considerando o local de lançamento 

como a origem (r1 = 0), efetuaram cinco lançamentos do projétil e anotaram os dados 

em uma tabela. Dos cinco lançamentos feitos as equipe deveriam descartar o maior e o 

menor levando em consideração apenas três lançamentos, onde os mesmos erram 
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somados e divididos por três para achar a média dos lançamentos, dessa maneira era 

achado a segunda raiz da função do segundo grau de cada equipe. 

Para acharem o vértice (Xv, Yv) da função do segundo grau. A abscissa do 

vértice (Xv) será o ponto médio das duas raízes encontradas pela equipe. Para obtenção 

da ordenada do vértice (Yv), posicione a catapulta a uma distância do x do vértice a uma 

parede, para que possa marcar o ponto onde o projétil atinge-a. Efetue outros cinco 

lançamentos do projétil e anote os dados em uma tabela, as equipe deveriam descartar o 

maior e o menor levando em consideração apenas três lançamentos, onde os mesmos 

erram somados e divididos por três para achar a média dos lançamentos, dessa maneira 

era achado o y do vértice.  

Abaixo está representada a resposta de uma das equipes, lembrando que o 

relatório era para serem entregue todo digitado:  

 

Nas primeiras tentativas, os valores aproximados de lançamento 

foram de 8,1 m, 9,6 m e 8,6 m. Portanto, tendo r1 = 0, tirou-se a média 

aritmética desses três números (8,1+9,6+8,6)/3, obtendo r2 = 8,76, portanto 

o xv = 4,38  (8,76/2). 

    Nas segundas tentativas, os valores encontrados foram de 4 m, 4,2 m 

e 4,2 m. Agora, com o objetivo de obter o yv, foi feita a média aritmética (4 + 

4,2 + 4,2)/3, obtendo yv = 4,1.  

    Tendo os valores de xv, yv e r2, utiliza-se a fórmula f(x) = a(x
2 

– r2.x) 

para definir a função do segundo grau da nossa catapulta. Para isso, ainda é 

necessário encontrar o valor de a, que será obtido pela expressão de cálculo 

o yv (yv = -a.(r2)
2
/4). Com os valores encontrados, o valor obtido para a = - 

0,21. 

    Substituindo esse valor na fórmula f(x) = a(x
2 

– r2.x), temos que a 

definição do protótipo criado é f(4,38) = - 0,21(4,38
2 
- 8,76.4,38). 

Para encontrar o valor de f(x), vamos utilizar a fórmula de equação 

do segundo grau f(x) = a(x
2 
– r2.x), tendo os seguintes atributos: 

r2 = 8,76  

a = -0,21    

f(x) = - 0,21(x
2
 – 8,76x) 

f(x) = - 0,21x
2
 + 1,84x                   

Portanto a função da minha catapulta é f(x) = - 0,21x
2
 +1,84x.

 

 

Observando a escrita do grupo, notou-se que a compreensão sobre o assunto foi 

de forma clara e objetiva. Os demais grupos entregaram suas respostas de forma sucinta. 

Escolheu-se a resposta mais bem organizada para expor neste relato de experiência. 

Durante o desenvolvimento do trabalho os grupos tiram suas duvidas com o professor 

que lhes ensinou os caminhos a ser percorridos pelos de estudantes. 
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APRESENTAÇÃO DO PROTÓTIPO  

Um dos membros de cada equipe foi sorteado para apresentar oralmente a 

montagem de seu protótipo, dentro de sala de aula antes da participação no torneio de 

catapultas. Foram apresentadas as características gerais do equipamento incluindo-se 

seu custo. O tempo de apresentação foi cronometrado, sendo no máximo 15 minutos. O 

sorteio do membro palestrante se deu imediatamente antes da apresentação de cada 

equipe, feita pelo professor. A ordem de apresentação das equipes foi definida no 

mesmo dia, por sorteio realizado imediatamente antes do início das apresentações, 

também feita pelo docente. 

 

COMPETIÇÃO ENTRE CATAPULTAS 

O objetivo da competição era que as equipes atingissem um alvo e a equipe que 

mais pontos conquistassem era a campeã. O professor estipulou que as equipes 

poderiam colocar a catapulta a uma distância entre 2 a 10 metros do alvo para 

lançamento. Essa distância foi definida pelo professor devido ao espaço que tinha para 

desenvolver a competição entre as catapultas. Cada equipe colocou a sua catapulta onde 

queria entre os 2 e 10 metros.  

Na competição, a meta era obter o maior número de pontos acertando o alvo. Os 

projéteis eram bolas de vidro (bolinhas de gude) de tamanho normal. O alvo era um 

círculo com diâmetro de 50 centímetros, dividida em três partes, como podemos ver na 

figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Alvo da competição de catapultas. 

Fonte própria do autor. 
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As equipes que acertassem a parte central do alvo (vermelha) ganhava o valor de 

10 pontos, a parte em amarelo 7 pontos e a parte em preto 2 pontos. 

Cada equipe teve três lançamentos. O número total de pontos foi à soma dos 

pontos obtidos em cada lançamento. A equipe vencedora era aquela que no final dos 

três lançamentos possuísse maior número de pontos. Caso tivesse empate, as equipes 

empatadas teriam direito a mais dois lançamentos. Caso persistisse o empate, a situação 

se repetiria até que houvesse uma equipe vencedora. 

A competição foi realizada em sala de aula, no entanto um projeto como este 

pode ser melhorado, utilizando os espaços abertos disponíveis na escola, deixando o 

padrão da sala de aula de lado. A ordem de jogada dos grupos foi sorteada pelo 

professor que acompanhou e filmou todos os tiros. Todo o evento consistia em 

aprimorar mais o saber sobre a disciplina de matemática, mais especificamente, o 

conteúdo de Função Quadrática, tendo possibilidade para debates e ajustes na hora da 

competição.  

A figura 3 mostra todas as catapultas desenvolvidas por uma sala de aula para a 

competição entre catapultas.  

Figura 3: Catapultas construídas pelas equipes 

Fonte própria do autor 

 

 

DISCUSSÕES SOBRE A AULA PRÁTICA  

Os alunos presentes puderam observar como se comportava o gráfico de uma 

função do segundo grau, no entanto foi notório que a matemática nesta etapa apareceu 

de forma intuitiva, apenas ajustando a catapulta.  
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Foi observado também que as discussões foram em torno de torcidas pela equipe 

acertar ao alvo e somente para o ajuste da catapulta. Em nenhum momento houve 

questionamentos sobre como funcionaria a equação se estivesse mais perto ou mais 

longe, o motivo da movimentação do projétil. Este é uma pauta que deve ser estimulada 

para provocar o questionamento e ao pensamento crítico sobre as atividades.  

Esta atividade seria mais bem elaborada em conjunto com as aulas de física. 

Para projetos futuros poderá ter a possibilidade de parcerias para ampliar os estudos, 

introduzindo a força e a velocidade no gráfico. 

Alguns alunos foram entrevistados sobre sua opinião sobre a aula. Os 

comentários foram satisfatórios, alegando terem uma aula de forma dinâmica.  

Um dos grupos afirmou que “Considerando todas as atividades desenvolvidas e 

conhecimento obtido pode-se afirmar que o trabalho foi desafiante e produtivo. Algo 

muito importante para o crescimento acadêmico do aluno, que aprende observando a 

realidade e traz experiência, o que é essencial.”. 

Outro grupo afirmou que “A atividade foi mais dinâmica e alcançou maior 

integração e satisfação da turma, além de ter contribuído para um aprendizado 

diferenciado.”. 

Um terceiro grupo relatou que “Sobre o desenvolvimento geral, pode-se dizer 

que todas as expectativas foram alcançadas, o rendimento da disciplina foi bom, houve 

muitas inovações com diferentes modelos de catapultas o que evidencia o interesse e 

criatividade dos estudantes no projeto.”. 

O diálogo dos alunos foi uma ferramenta importante para saber melhor sobre o 

desenvolvimento de suas atividades e se foram satisfatórias, dessa forma a atividade foi 

produtiva, podendo aperfeiçoar e ser trabalhada em oportunidades futuras.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este projeto pode-se concluir que a atividade elaborada foi de forma 

dinâmica, facilitando na compreensão e visualização do gráfico resultante da função de 

segundo grau.  

Outro fato importante que este trabalho pode possibilitar entre os educando, foi o 

trabalho em equipe. Segundo eles toda a performance deste projeto foi realizada com 
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divisão de tarefas e prazos estipulados entre eles. Prova disto foi à harmonia e 

organização que estavam para posicionar a catapulta antes dos arremessos.  

Trabalho como estes cooperaram para as relações interpessoais entre os alunos, 

facilitando seu desenvolvimento pessoal e interagindo com novas amizades.  

Por ser de fácil construção e manuseamento, com o desenvolvimento deste 

campeonato, pode-se afirmar que a catapulta é um objeto didático que pode ser 

introduzido à sala de aula, facilitando no ensino-aprendizagem do conteúdo das funções 

quadrática.  
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Resumo:  
O presente texto tem como objetivo relatar um projeto desenvolvido na Escola Estadual 

Professor Inácio Castilho. Tal instituição de ensino localiza-se na Zona Sul, bairro Santa 

Luzia, região periférica do município de Uberlândia, Minas Gerais. O trabalho foi 

desenvolvido com turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA´s) com discentes 

regularmente matriculados no segundo ano do ensino médio. Tal atividade propôs a 

construção de maquetes dos pontos turísticos da região de Uberlândia, tendo como foco 

a abordagem dos sólidos geométricos. Aponto que no contexto escolar nos deparamos 

com diferentes obstáculos,  que prejudica o desenvolvimento dos trabalhos em questão, 

pois muitos alunos tem um conhecimento defasado em relação a geometria.  Nesse 

contexto, destaco que é necessário criar estratégias e/ou metodologias diferenciadas 

para despertar nos alunos interesse em realizar as atividades propostas, em que se 

evidenciem as potencialidades de cada aluno, por exemplo, alunos músicos, artistas, 

escritores e desenhistas.  O objetivo primordial do trabalho é relatar uma experiência 

pedagógica que teve como foco relacionar os saberes e experiências cotidianas dos 

discentes ao contexto escolar, abordando a Geometria.  Tal trabalho justifica-se pela 

necessidade de levar o discente a refletir, de forma crítica favorecendo a autonomia 

intelectual associada à matemática envolvida no cotidiano, além disso, os alunos 

tiveram oportunidade de conhecer por meio de maquetes alguns pontos turísticos da 

cidade, ressalto também que tal proposta proporcionou uma conscientização junto aos 

alunos  de que as disciplinas estão interligadas e correlacionadas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A matemática tem sido compreendida no senso comum como uma ciência que 

pode ser aprendida por determinadas pessoas que são classificadas, ora como “loucas”, 

ora como gênios. Tal fato está associado ao fato de estudantes não estarem 

familiarizados com essa ciência e também de estudos precarizados relacionados à 

Geometria. Na Educação de Jovens e Adultos (EJA) podemos identificar que estudantes 

apresentam limitações e dificuldades em perceber os sentidos nas formulações 
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matemáticas, principalmente, em fazer conexões entre os conceitos transmitidos e o 

mundo real.  

No processo de ensino-aprendizagem dos alunos da EJA, se faz necessário a 

busca por estratégias didáticas que chamem a atenção desse público, propiciando uma 

articulação entre o conteúdo e o contexto vivido por eles, pois, devido ao seu perfil, que 

são em grande maioria trabalhadores, o docente precisa estar atento às dificuldades e 

proporcionar condições para que eles aprendam. Assim, nada mais coerente que 

relacionar a arquitetura da cidade aos conteúdos matemáticos. 

Nesse sentido, surgiu a necessidade de envolver os alunos em algo que os 

motivassem a aprender os conteúdos de matemática referente à proposta curricular da 

EJA. A elaboração do projeto “Uberlândia em sólidos geométricos” partiu, então, das 

seguintes questões: como ensinar geometria plana e espacial a jovens e adultos de forma 

a proporcionar uma aprendizagem significativa? Qual a percepção dos alunos em 

relação a esses conteúdos a partir da arquitetura de prédios e monumentos da cidade? 

A partir dessa diretriz a professora de Matemática, uma das autoras deste artigo, 

desenhou o projeto de forma que os alunos trabalhassem coletivamente na construção 

do conhecimento, a partir da construção de sólidos geométricos, abordando geometria 

plana e geometria espacial. De forma a ampliar a apreensão de saberes, ela incluiu no 

projeto a participação dos professores de História e Geografia de maneira que eles 

contribuissem com a proposta de forma interdisciplinar, desenvolvendo assim, a 

percepção arquitetônica das construções da cidade e sua historicidade. 

O presente trabalho tem característica de relato de experiências e tem como 

objetivo descrever uma experiência pedagógica que teve como meta associar os saberes 

e experiências cotidianas dos alunos ao contexto escolar, abordando a Geometria, bem 

como destacar a construção de maquetes, com ênfase nos sólidos geométricos. O 

público alvo do projeto foi os alunos dos 2ºs períodos da EJA do Ensino Médio da 

Escola Estadual Professor Inácio Castilho, na cidade de Uberlândia-MG. 

  

REFLEXÕES TEÓRICAS 

A LDB nº 9.394/1996 expressa a política e o planejamento educacional do país. 

Essas diretrizes são embasadas na Constituição Federal, e sua finalidade é ajustar os 
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princípios enunciados no texto constitucional para as situações reais que envolvem 

várias questões, entre elas o funcionamento das redes escolares. 

De acordo esta Lei, as escolas devem fornecer um currículo que prepare o aluno 

para a continuidade dos estudos e os habilite para o exercício de uma profissão. Para 

que esse objetivo possa ser atingido, a formação básica a ser buscada se realizará pela 

constituição de competências, habilidades e disposição de condutas do que pela própria 

quantidade de informação. 

O aluno deve ser orientado a aprender e a pensar, a relacionar os conhecimentos 

com dados da experiência cotidiana, a dar significado ao aprendido e a captar o 

significado do mundo, a fazer a ponte entre teoria e prática, fundamentar críticas, 

argumentar com base em fatos, a lidar com o sentimento que a aprendizagem desperta. 

Assim, tanto os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) quanto a LDB 

indicam como deve ser fomentada a educação básica no contexto socioeconômico e 

cultural do Brasil. Os PCNs são um conjunto de propostas que trazem sugestões, 

objetivos e fundamentação teórica dentro de cada área, com o intuito de subsidiar o 

trabalho docente. 

A partir do momento que vamos nos integrando ao que se denomina uma 

sociedade crescentemente globalizada, é importante que a Educação se volte para o 

desenvolvimento das capacidades de comunicação, de resolução de problemas, de tomar 

decisões, de relacionar, de criar, de aperfeiçoar conhecimentos, de trabalhar no coletivo. 

Ao se estabelecer um primeiro conjunto de parâmetros para a organização do 

ensino da Matemática no Ensino Fundamental e Médio, os PCNs apresentam caminhos 

para que se possa dar condições para que os alunos sejam inseridos num mundo em 

constante mudança, contribuindo para desenvolver as capacidades que deles serão 

exigidas em sua vida social e profissional.  

Em um mundo onde as necessidades sociais, culturais e profissionais ganham 

novos contornos, todas as áreas do conhecimento requerem alguma competência em 

matemática e a possibilidade de compreender conceitos e procedimentos matemáticos é 

necessária, tanto para tirar conclusões e fazer argumentações, quanto para o cidadão agir 

como consumidor prudente ou tomar decisões em sua vida pessoal e profissional. 

Diante disso, é 
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[...] de grande relevância que o conhecimento básico que compreende 

conceitos, propriedades e relações simples de geometria, seja visto a partir de 

atividades experimentais e indutivas, que possibilitam a percepção espacial, a 

descoberta e a visualização. (PAVANELLO; OSHIMA, 2008, p. 4). 

 

Assim, pode-se afirmar que aprender matemática, em especial, a geometria, deve 

ser mais do que memorizar resultados dessa ciência, e que a aquisição do conhecimento 

matemático deve estar vinculada com o domínio de um saber pensar matemático.  

 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

Acredita-se que a interdisciplinaridade potencializa o aprendizado dos alunos, 

independentemente do nível de ensino. Levar o aluno a pensar, de forma crítica e 

autônoma, se faz necessário e se torna um dever do professor proporcionar momentos 

para isso acontecer de maneira efetiva.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Matemática sugere que seja 

colocado em relevo relações entre os conteúdos de forma a potencializar o aprendizado, 

desenvolvendo competências, principalmente, se forem situações problemas 

relacionadas ao contexto do aluno, pois estas 

 

[...] são importantes na compreensão e ampliação da percepção de espaço e 

construção de modelos para interpretar questões da Matemática e de outras 

áreas do conhecimento. De fato, perceber as relações entre as representações 

planas nos desenhos, mapas e na tela do computador com os objetos que lhes 

deram origem, conceber novas formas planas ou espaciais e suas 

propriedades a partir dessas representações são essenciais para a leitura do 

mundo através dos olhos das outras ciências, em especial a Física. (BRASIL, 

2006, p. 44). 

 

Imbuídos desses pensamentos é que a disciplina História e Geografia vêm 

contribuir com a Geometria, em especial, no desenvolvimento do projeto “Uberlândia 

em sólidos geométricos”. Os alunos envolvidos no projeto puderam desenvolver estudos 

e pesquisas sobre a historicidade dos monumentos da cidade, não só do que fora 

designado ao grupo apresentar, mas da exposição dos outros grupos. Acredita-se que a 

atividade propiciou o aprofundamento na busca por informações relacionadas a ele, de 



 

1807 

 

modo a sensibilizá-los sobre a importância do sujeito na constituição da história do 

lugar e da relevância da construção para a cidade. 

Nesse sentido, a Geografia vem somar quando possibilita a exploração da 

composição do espaço geográfico da cidade, numa perspectiva do tempo e do espaço 

ocupado por determinada comunidade ao entorno do monumento. Isto leva o aluno a 

compreender a importância da construção para o lugar em si e para os sujeitos que o 

constituem, ou seja, tomar conhecimento dos aspectos políticos, sociais e econômicos 

da constituição do monumento, corrobora o entendimento do conteúdo matemático, 

bem como amplia os saberes nele envolvidos. 

A partir dessas diretrizes os professores de História e Geografia desenvolveram 

atividades com os alunos a fim de acessar informações sobre as construções e seu 

entorno, de forma a refletirem sobre, se sensibilizando para sua preservação. Tudo isso 

aconteceu concomitantemente ao ensino de Geometria. 

O projeto “Uberlândia em sólidos geométricos” foi desenvolvido em etapas, das 

quais se faz a exposição de cada uma delas. 

 

1ª ETAPA 

Na primeira etapa os alunos receberam as orientações sobre o desenvolvimento 

do trabalho. Além disso, houve a divisão dos grupos e o sorteio dos monumentos a 

serem construídos: Museu municipal de Uberlândia; Casa da Cultura; Teatro Rondon 

Pacheco; E. E. Profº Inácio Castilho; Parque do Sabiá; Praça Tubal Vilela; Mercado 

Municipal; Oficina Cultural de Uberlândia; Prefeitura Municipal de Uberlândia; e, 

Center Shopping. Optou-se pelo sorteio tendo em vista o número de grupo em relação 

ao número de monumentos presentes na cidade. De modo a contribuir com a 

organização do trabalho, a professora de Matemática entregou um roteiro a cada grupo. 

 

2ª ETAPA 

Durante a semana, da carga horária semanal destinada às aulas de Matemática, 

foi destinado uma aula para orientações acerca do trabalho a ser desenvolvido, bem 

como esclarecimentos de dúvidas. Além disso, era um tempo que poderia ser 

aproveitado para os membros do grupo se reunir para confeccionarem a maquete, já que 
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os alunos desenvolvem atividades laborais durante o dia e, de maneira geral,  não teriam 

outro tempo para se encontrarem. 

 

3ª ETAPA 

Nesta etapa do processo os alunos construíram as maquetes dos monumentos, 

além de fazerem cartazes descrevendo a história da construção que fora sorteada. Foram 

registradas imagens das obras, por meio de fotografias, a fim de compor o cenário. Os 

alunos foram orientados a registrar toda a fase de construção da maquete e dos cartazes 

(FIG. 1 e 2). Os registros realizados pelos alunos nessa fase foram enviados por e-mail 

e/ou Whatsapp da professora de Matemática. 

 
Figura 1 - Construção da maquete Prefeitura Municipal de Uberlândia 

 

Fonte: arquivo da autora. 
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Figura 2 - Construção da maquete Teatro Rondon Pacheco  

 

Fonte: arquivo da autora. 

 

4ª ETAPA 

Nesta última etapa, destinada à apresentação dos trabalhos, os grupos das duas 

turmas apresentaram simultaneamente aos colegas e à professora. A Fig. 3 é uma das 

maquetes apresentadas. O dia da apresentação foi um momento especial, pois os alunos 

puderam compartilhar a experiência vivida por meio de suas exposições e também, 

puderam ouvir as percepções dos colegas sobre suas apresentações e maquetes.  

 

Figura 3 - Construção da maquete Mercado Municipal 

 

Fonte: arquivo da autora. 
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RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 

O processo avaliativo é algo primordial para a prática educativa, pois é por meio 

de tal processo que se obtém um feedback do aluno, no qual permite o professor 

acompanhar o progresso dos discentes fazendo com que repense sobre a prática 

pedagógica. Além disso, com base na análise durante a execução do projeto e nos 

momentos reflexivos o docente intitula-se como o avaliador de tal processo fazendo 

questionamentos plausíveis a partir de suas experiências e observações. Nesse sentido,  

 

Uma avaliação espelha um juízo de valor, uma dada concepção de mundo e 

de educação, e por isso vem impregnada de um olhar absolutamente 

intencional que revela quem é o educador quando interpreta os eventos da 

cena pedagógica. (SORDI, 2001, p. 173). 

 

No projeto em comento, a avaliação foi processual, ou seja, ao longo do 

desenvolvimento da proposta os discentes foram orientados pela professora de 

Matemática com apoio dos professores de História e de Geografia. No decorrer da 

construção das maquetes os alunos contaram com apoio dos professores para 

desenvolver a atividade proposta. Segundo Bevenutti (2002), avaliar é interceder e/ou 

mediar o processo ensino-aprendizagem, propiciando uma  recuperação contígua, é 

promover cada ser humano, é comemorar o sucesso com cada aluno em seus lentos ou 

rápidos progressos.  

No decorrer da atividade proposta foram detectadas algumas dificuldades:  

interação dos alunos e falta de recursos financeiros suficientes para construir uma 

maquete no mesmo nível das apresentadas pelos colegas. De maneira geral, o projeto 

alcançou seus objetivos, pois proporcionou momentos reflexivos dos alunos e dos 

professores, tanto em relação à Geometria quanto ao resgate histórico dos monumentos, 

consequentemente, a sensibilidade dos alunos em relação aos espaços geográficos da 

cidade foi apurada. 

Os resultados se mostraram satisfatórios, sendo que atenderam às expectativas 

da idealizadora do projeto. Os alunos concluíram todas as etapas com êxito. 

Ressaltamos que a atividade proporcionou uma conscientização junto aos alunos  de que 

as disciplinas estão interligadas e correlacionadas. Além disso, destacamos que um dos 
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grupos superou as expectativas, pois visitaram o monumento que construiriam a 

maquete. 

Diante disso, no desenvolvimento de propostas pedagógicas interdisciplinares 

abordando fatos do cotidiano do aluno, identificamos que os discentes não são 

elementos isolados na construção de conhecimento. Estes, em conjunto com os demais 

alunos produzem conhecimento coletivo, tendo como norte a figura do professor, 

caracterizado como mediador do processo de ensino-aprendizagem.  
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Resumo 

Este estudo foi norteado pelo questionamento: Quais as reflexões sobre a investigação 

matemática são apresentadas por professores das series iniciais de uma escola pública 

municipal de Picos/PI? Sua escritura objetivou analisar as reflexões sobre a investigação 

matemática de professores das series iniciais a partir de suas concepções sobre a mesma. 

Trata-se de um estudo qualitativo desenvolvido com aplicação de um questionário misto 

para a produção de informações apreciadas a partir da análise de conteúdo, tomando os 

subsídios teóricos norteadores do estudo para as reflexões alcançadas. Nos achados da 

investigação refletimos que são muitos os desafios e dificuldades encontradas no ofício 

da profissão docente no ensino de matemática para crianças. Os fatores que mais 

contribuem prejudicialmente para o desempenho da função é a falta de material, de 

acompanhamento por parte das famílias, além da falta de atenção e desinteresse por 

parte de alguns alunos. Alguns comentam sobre trabalhar com alunos desmotivados, 

trabalhosos, pais ausentes etc. O estudo sobre investigação matemática nas séries 

iniciais revelou as concepções, desafios e possibilidades, posto com estratégias na 

realização das aulas de matemática. Desta maneira, pode-se dizer que as investigações, 

de maneira geral, não apenas matemáticas, quando adotadas dentro da sala de aula 

fazem com que os alunos e o professor entrem em concordância, transformando a aula 

num ambiente agradável a todos.  

 

Palavras-chave: Investigação matemática; Concepções de professores; Séries Iniciais. 

 

Introdução 

Estudos realizados em vários países sobre educação matemática apontam que as 

concepções e atitudes dos alunos sobre o componente curricular de Matemática interfere 

de alguma forma, seja positiva ou negativamente, no ensino e na aprendizagem da 
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mesma, e que aulas investigativas proporcionam novos desafios aos professores e 

alunos demandando uma nova visão sobre a aula de Matemática. Nesse sentido, este 

trabalho tem como objetivo analisar as reflexões sobre a investigação matemática de 

professores das series iniciais a partir de suas concepções sobre a mesma. 

Investigar, nada mais é do que procurar conhecer o que não se sabe. Segundo 

Ponte (2005), para os matemáticos profissionais, investigar é descobrir relações entre 

objetos matemáticos conhecidos ou desconhecidos, procurando identificar as 

respectivas propriedades. Um ambiente investigativo pode ser criado em sala de aula 

quando se oportuniza aos alunos o envolver-se com Matemática ativamente através da 

formulação de problemas.  

 É necessário que o professor seja um contínuo incentivador da prática dessas 

habilidades, trabalhando a realidade dos alunos para que o desenvolvimento do ensino 

da matemática aconteça em sua plenitude. É preciso mostrar a importância da 

matemática na vida escolar dos alunos, pois o professor juntamente com a mesma pode 

estar adaptando as ações do cotidiano escolar e construindo com os discentes um ensino 

de qualidade.  

O interesse em desenvolver o tema, justifica-se pela experiência de perceber as 

dificuldades que os alunos têm em todas as disciplinas, mas em especial na matemática.  

Em busca de compreender o tema apresenta-se como questão problema:  

Para obter sustentação e embasamento teórico elegeu-se autores e estudiosos que 

abordam essa temática, tais como: D’Ambrósio (2001), Brasil (1998), Moreira (1988), 

Silva e Alves (2008), Ponte, Bocardo e Oliveira (2013) dentre outros. Os estudos 

selecionados discutem a temática investigada e, dessa forma, trazem os subsídios 

teóricos fundamentais para esta investigação. 

A metodologia utilizada ancora-se na pesquisa qualitativa descritiva com 

aplicação de questionário misto para 04 (quatro) professores das séries iniciais de uma 

escola pública municipal de Picos/PI. Discorremos sobre Investigação Matemática nas 

Séries Iniciais, com algumas considerações teóricas, tomando-a como uma possibilidade 

metodológica e reconhecendo seus desafios e possibilidades; desenhamos o caminho 

metodológico e tecemos análises sobre as concepções que as professoras das series 
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iniciais anunciam sobre a investigação matemática, sublinhando seus desafios e 

possibilidades no processo de ensino e de aprendizagem nas séries iniciais. 

 

Elementos teóricos 

A Utilização de atividades investigativas no Ensino de Matemática atende às 

orientações preconizada nos Parâmetros Curriculares Nacionais no que tange a 

construção de alternativas que mobilizem a criatividade e a participação dos alunos. 

Nesse viés,  

 

[...], a Matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao 

desenvolver metodologias que enfatizem a construção de estratégias, a 

comprovação e justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa pessoal, 

o trabalho coletivo e a autonomia advinda da confiança na própria capacidade 

para enfrentar desafios. (BRASIL, 1998. p.27). 

 

 

A matemática tem importante papel na formação para exercício da cidadania 

tendo em vista que, seus conhecimentos são essenciais para o desenvolvimento de 

habilidades indispensáveis ao processo de socialização, interpretação de situações e 

experiências cotidianas e do mundo do trabalho. Nesse sentido, com o uso da 

investigação matemática [...] O aluno é chamado a agir como um matemático, não só na 

formulação de questões e conjecturas e na realização de provas e refutações, mas 

também na apresentação de resultados e na discussão e argumentação com os seus 

colegas e o professor. (PONTE, BROCARDO, OLIVEIRA, 2013, p.23). 

A pesquisa na área da matemática vem ganhando espaço nos currículos. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental fazem referência a 

atitudes investigativas quando apresentam como um dos objetivos para o ensino 

fundamental:  

 

[...] identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender 

e transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, 

característico da Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a 

curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade 

para resolver problemas. (BRASIL, 1998, p.47). 
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O professor deve observar atentamente quais conhecimentos, competências, 

hábitos e valores são realmente pertinentes e de que modo eles contribuem para o 

desenvolvimento intelectual do aluno; objetivando favorecer conteúdos que permitam 

ao aluno tratar as informações que recebe cotidianamente. Esses referenciais apontam 

também, como atitudes a serem desenvolvidas pelos alunos o “[...] desenvolvimento da 

capacidade de investigação e da perseverança na busca de resultados, valorizando o uso 

de estratégias de verificação e controle de resultados”. (p. 75). A matemática como 

instrumento de investigação possibilita aos discentes valorizar o uso de instrumentos e 

mecanismos que lhes possibilitem bons frutos.  

 As possibilidades de investigação matemática podem acontecer de várias 

formas, desde a resolução de problemas que envolva o cotidiano dos alunos, como a 

utilização de vídeos que possibilitem os mesmo a perceberem que a matemática, 

encontra-se em todas as coisas e momentos de nossas vidas. As aulas investigativas 

fazem com que os alunos aprendam conceitos e a trabalhar com dados, informações.  

Nesse sentido, é possível compreender que aulas investigativas podem 

proporcionar uma aprendizagem significativa, pois, a partir do conhecimento que o 

aluno possui, das suas experiências, é que novos conceitos são introduzidos, gerando 

novos conhecimentos ou conhecimento mais amplo sobre determinado assunto, nessa 

trilha Ausubel (1978, p. 159) afirma que:  “O aprendizado significativo acontece quando 

uma informação nova é adquirida mediante um esforço deliberado por parte do aprendiz 

em ligar a informação nova com conceitos ou proposições relevantes preexistentes em 

sua estrutura cognitiva”. 

Numa mesma ótica, Moreira (1988, p.7) enfatiza que: 

 

[...] à medida que o conhecimento prévio serve de base para a atribuição de 

significados à nova informação, ele também se modifica, ou seja, os 

subsunçores vão adquirindo novos significados, se tornando mais 

diferenciados, mais estáveis. Novos subsunçores vão se formando; 

subsunçores vão interagindo entre si. A estrutura cognitiva está 

constantemente se reestruturando durante a aprendizagem significativa. O 

processo é dinâmico; o conhecimento vai sendo construído.  

 

O maior desafio dos professores, enquanto educadores matemáticos, 

principalmente nas séries iniciais é motivar o gosto e o prazer pela matemática, uma vez 
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que, são as primeiras experiências que acompanham o aluno ao longo de toda a sua vida 

acadêmica e que deixarão marcas relevantes para toda sua trajetória escolar. É nesse 

sentido que as aulas investigativas se fazem importantes, considerando que o aluno vai 

construindo novos conhecimentos com base nos que já possui, aprimorando ideias, 

criando novas formas de interpretação do seu contexto e de suas experiências vividas. 

Apesar de ser utilizada praticamente em todas as áreas do conhecimento, nem 

sempre é fácil mostrar aos alunos, aplicações da matemática que despertem seu 

interesse ou que possam motivá-los através de problemas contextualizados. 

D’Ambrósio (2001, p.22) diz: 

 

O cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura. A 

todo instante, os indivíduos estão comparando, classificando, quantificando, 

medindo, explicando, generalizando, inferindo e, de algum modo, avaliando, 

usando os instrumentos materiais e intelectuais que são próprios à sua 

cultura. 

 

 

Nessa trilha, há que se destacar a relação dos saberes muitos e diversos que 

contribuem para a compreensão da produção dos conhecimentos escolares, na escola e 

na vida cotidiana. Assim, a investigação matemática emerge como metodologia de 

ensino e ganha espaço no currículo, tornando os conteúdos matemático mais atrativos. 

 

Metodologia 

Os procedimentos metodológicos têm como objetivo, descrever o caminho que o 

pesquisador percorre durante as etapas da investigação, bem como as vivências 

experimentadas. Dessa maneira, elegemos como opção metodológica para realização 

deste estudo a pesquisa qualitativa descritiva que segundo Carlos Gil (2002) tem como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis. As pesquisas descritivas “[...] 

são as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática. São também as mais solicitadas por organizações como instituições 

educacionais [...]”. (GIL, 2002, p. 42). 
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Como instrumentos de pesquisa foram utilizados Questionário misto aplicado 

junto a um grupo de quatro professores das séries iniciais de uma escola municipal na 

cidade de Picos/PI. Ressalta-se o cuidado com a preservação da identidade dos 

partícipes pesquisados, optando-se pela utilização de nomes fictícios alusivos a 

conhecimentos matemáticos próprios dos primeiros anos do Ensino Fundamental 

acordados com os interlocutores, a saber: número, grandeza, forma, função. 

Os participantes dessa pesquisa, são professores que estão atuando na rede 

municipal de ensino de 1º a 5º ano (séries iniciais do Ensino Fundamental) na escola 

campo da investigação. O grupo foi selecionado seguindo os critérios: efetivo exercício 

docente nas séries iniciais e ministrando aulas de matemática no momento da pesquisa.  

Acordamos com os referidos participantes os procedimentos de coleta de dados, 

logo, agendamos data e horário para entrega e recebimento dos roteiros 

(QUESTIONÁRIO MISTO). Nesse momento explicamos que a identidade de cada uma 

das pessoas participantes seria preservada e que na escrita do texto eles seriam 

identificados com nomes fictícios.  

Os procedimentos metodológicos para apreciação dos dados basearam-se nos 

pressupostos de Bardin (2011), ou seja, optamos pela realização da análise de conteúdo, 

tendo em vista que, esse é o melhor caminho para alcance do objetivo proposto por esta 

investigação. De posse das informações coletadas, passamos a estuda-las a fim de 

organizá-las em categorias de análise. Nesse percurso encontramos as seguintes 

categorias: concepções de ensino de matemática; possibilidades e desafios da 

investigação matemática nas séries iniciais; formação e prática docente nas séries inicias 

– ensino de matemática. 

 

Resultados e discussão   

Vislumbrando os objetivos da investigação, recorremos aos relatos dos 

pesquisados e nos debruçamos a refletir sobre as concepções de ensino de matemática 

que cada participante expôs. No quadro 01 essas colocações são demonstradas. 
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QUADRO 01- Concepções sobre o ensino da matemática nas séries iniciais 

 
Qual a sua concepção sobre ensino de matemática nas séries iniciais? 

 
Número,  

Nas séries iniciais o ensino da matemática deve ser ensinando com muito 
cuidado, de forma lúdica, criativa, prática e participativa. 

 
Grandeza 

Ter conhecimento sobre as necessidades básicas do contexto familiar das 
crianças. Apresentar atividade de forma diversificada, manter um padrão de 
ensino aprendizagem igualitário para todos. 

Forma A minha concepção nas series, iniciais de matemática investigar ou seja 
diagnosticar cada aluno para fazer seu plano de aula. 

Função Os alunos possuem muita dificuldade de aprendizagem, não só na matemática 
como de outras disciplinas principalmente em casa por parte de muitos pais e/ou 
responsáveis. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Mediante as respostas dadas pelos professores percebemos que os mesmos 

procuram está adaptando as aulas de acordo com as necessidades de cada aluno, 

buscando a melhor maneira para que o ensino aprendizagem alcance sucesso. Nesse fio, 

percebemos que a utilização de práticas que estimulam a busca por estratégias para 

resolver situações propostas pode tornar as aulas mais interessantes e desafiadoras. 

Percebe-se que professora Número, utiliza prática docente na aprendizagem da 

matemática, realizando as atividades de forma lúdica, criativa, prática e participativa. 

Porém, busca despertar o interesse dos alunos através de práticas significativas. Como 

forma de desenvolver a oralidade e dominar os fundamentos da matemática. Foi 

possível verificar que a professora tem compromisso com os alunos, e se dedicava ao 

máximo para atender as necessidades delas, utilizando recurso incentivador. Nesse 

sentido Moreira (1988), afirma a importância de dar significado ao que está sendo 

vivenciadas no dia a dia, como também na realização de atividades que despertem nas 

crianças, criatividade, valores de cidadania, conceitos na construção de uma nova 

aprendizagem. 

Por sua vez, as professoras Grandeza e Função, buscam compreender o contexto 

familiar, como forma de conhecer a realidade de cada criança, e trabalhar com a 

atividades diversificada de acorda com a realidade que se encontra os alunos. 

Contribuindo com o desenvolvimento de forma igualitária. Atribuem os problemas de 



 

1819 

 

dificuldades de aprendizagem dos alunos, estão relacionados a questões familiares. O 

que contribui para gerar dificuldades não só na aprendizagem matemática, como em 

todas as disciplinas. 

 A professor Forma, enfatiza a importância da sondagem diagnóstica para 

adaptar as atividades de acordo com o desenvolvimento   dos alunos, que são 

necessárias no início de ano e a cada mês para acompanhar a evolução deles. Essa 

técnica pode se constituir em uma estratégia para direcionar as intervenções que devem 

ser feitas ou não, pois a partir dessa análise o/a professor/a planeja sua aula da melhor 

forma possível para alcançar o objetivo que é a aprendizagem e desenvolvimento da 

criança. 

Sobre as possibilidades e desafios da investigação matemática nas séries iniciais, 

sintetizamos as informações sob análises no quadro 02.  

 

QUADRO 02: Desafios da investigação matemática na prática de ensino 

Quais são os desafios.  

Número Ter matérias didático disponíveis para desenvolver uma aula participativa. 
Prender à atenção dos alunos. 

Grandeza  Os desafios estão baseados na concepção de defender a prática pedagógica 
incentivando o aluno a ouvir, observar, falar, desenhar, ler, escrever, contar, 
dialogar, interpretar nas aulas de matemática. 

Forma  O professor conseguir repassar o seu conhecimento ao aluno, é uma tarefa 
muito pesada, porque os alunos não se interessam. 

Função Tornar o aprendizado de matemática mais atrativo para as crianças, com jogos, 
brincadeiras. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

Os maiores desafios encontrados pelas professoras no que se referente ao ensino 

da matemática, está pautado na falta de material didático, além da falta de atenção de 

alguns alunos o que termina dificultando a participação e o desempenho nas atividades 

desenvolvidas durantes as aulas.   

Os professores Número, Grandeza e Função, falam em desafios, percebe-se que 

está pautada em buscar estratégias, através dos matérias didático, suporte para um 

planejamento que permita prender a atenção das crianças e incentivando o aluno a ouvir, 

observar, falar, desenhar, ler, escrever, contar, dialogar, interpretar, além dos jogos e 
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brincadeira nas aulas de matemática. Os professores oferecem a probabilidade de uma 

livre participação social do ser humano na sociedade, transcendendo de forma reflexiva, 

crescendo progressivamente e ampliando o seu entendimento das coisas que o cercam. 

Desse modo Lima (1991) e Kamu (1990), defendem a os jogos e brincadeiras como 

uma excelente oportunidade para criar seus próprios conceitos e métodos importantes 

no processo de assimilação. 

 Nesse aspecto, a investigação representa um instrumento de grande poder nas 

mãos daqueles que a detêm. Nessa perspectiva, as habilidades listadas acima, é 

considerada pelo educador como um avanço no ensino aprendizagem. Infelizmente, 

ainda há aqueles que não conseguem absorver uma informação, um grande entrave para 

os envolvidos no processo, pois com certeza não são capazes de resolver um problema. 

Já o professor C, destaca a dificuldade que tem que repassar os conteúdos, por conta da 

falta de interesse dos alunos, que interfere no ensino aprendizagem.  

Algumas possibilidades da investigação matemática na prática de ensino no 

início da escola fundamental são indicadas no quadro 03. 

 

QUADRO 03- As possibilidades da investigação matemática na prática de ensino 

Quais são as possibilidades. 

Número  Ter matérias didático. 

Grandeza Incentivando o aluno a ouvir, observar, falar, desenhar, ler, escrever, contar, 
dialogar. 

Forma  Acompanhar o desenvolvimento (ritmo) de cada aluno 

Função  Jogos e brincadeiras. 

Fonte: dados da Pesquisa (2018)  

 

Os professores Número, Grandeza e Função, utilizam-se das atividades como: 

jogos, brincadeiras lúdicas propiciam à criança a possibilidade de conviver com 

diferentes sentimentos os quais fazem parte de seu interior, elas demonstram através das 

brincadeiras como vê e constrói o mundo, como gostaria que ele fosse quais as suas 

preocupações e que problemas a estão atormentando, ou seja, expressa-se na brincadeira 

o que tem dificuldade de expressar com palavras.   
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Atendendo à categorização estabelecida nas análises das informações, trazemos 

no quadro 04 os achados sobre a formação e prática docente nas séries iniciais no que 

tange o ensino de matemática. 

A formação e a prática docente deve ser pautada em um ensino matemático de 

transformação em que saberes e fazeres docentes possam ser condizente com a realidade 

das crianças de tal modo que suas habilidades e competências sejam desenvolvidas. 

 

QUADRO 04:  Formação e das demandas formativas para ensinar matemática nas séries iniciais 

 
Fale da sua formação e das demandas formativas para ensinar matemática nas séries 
iniciais 

Número A graduação e especialização e os conhecimentos absorvidos foram primordiais 
para o desenvolver minha vida docente, porém a maior dificuldade está em 
manter a participação ativa e o interesse do aluno para o desenvolver as 
atividades proposta m sala de aula. 

Grandeza No meu curso superior estudei um módulo que favoreceu conhecimento sobre 
o ensino da matemática nas series iniciais, mas não foi o suficiente, tive que 
buscar outros recursos como por exemplo o PNAC, Palavras de Criança para 
melhor favorecer-me. 

Forma  É a formação continuada do PNAC e Normal Superior. 

Função  Como sou formada em Normal superior acho que faltou um pouco de lúdico na 
formação então, sempre que surgem cursos nessa área procuro fazer para me 
capacitar mais e mais.  

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Quando se trata da formação e demandas formativas a Professora Número 

ressalta que foi primordial para atuar como professora das séries iniciais, mas que tem 

muita dificuldade em conseguir prender a atenção da turma. As professoras Grandeza, 

Forma e Função, destacam a importância da formação superior, as mesmas afirmam que 

o curso de Normal Superior deixa um pouco a desejar, pois mesmo tendo uma disciplina 

que contribua para conhecimento, não é suficiente, para atuar nas séries iniciais. Porém 

procura estar sempre em busca de formação continuada, entre elas PNAIC e Palavra de 

Criança, que é um programa do governo federal que tem a finalidade de aperfeiçoar as 
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práticas docentes, deixando as aulas mais criativas e diversificadas. Como forma de 

melhorar suas aulas na busca de um desenvolvimento e aprendizado prazeroso.  

 

Considerações Finais  

Pontuamos que a investigação matemática tem recentes abordagens, porém vem 

ganhando espaço dentro das instituições escolares, principalmente pelos profissionais de 

educação, por se observar ainda uma grande dificuldade na aprendizagem da 

matemática e consequentemente da escrita dos alunos que pertencem as séries iniciais.  

Atualmente, esta questão vem recebendo atenção especial, principalmente se for 

considerada não apenas como o aprendizado da matemática, mas a importância de todo 

o seu contexto social e histórico no qual está inserido os atores do processo de ensino e 

de aprendizagem.  

Refletimos que são muitos os desafios e dificuldades encontradas no ofício da 

profissão docente no ensino de matemática para crianças. Os fatores que mais 

contribuem prejudicialmente para o desempenho da função é a falta de material, de 

acompanhamento por parte das famílias, além da falta de atenção e desinteresse por 

parte de alguns alunos. Alguns comentam sobre trabalhar com alunos desmotivados, 

trabalhosos, pais ausentes etc.  

O estudo sobre investigação matemática nas séries iniciais revelou as 

concepções, desafios e possibilidades, posto com estratégias na realização das aulas de 

matemática. Desta maneira, pode-se dizer que as investigações, de maneira geral, não 

apenas matemáticas, quando adotadas dentro da sala de aula fazem com que os alunos e 

o professor entrem em concordância, transformando a aula num ambiente agradável a 

todos.  

Vale salientar a importância deste tema para que haja reflexões acerca do 

mesmo, logo, a partir desta pesquisa poderão ser realizados outros estudos visando 

compreender melhor como a investigação matemática nas salas de aula e suas 

aplicações podem influenciar o processo de desenvolvimento das habilidades, na 

socialização e aprendizagem das crianças das séries iniciais. 
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Resumo:  

O estudo da ciência é considerado difícil e desvalorizado pelos alunos, desse modo, 

sendo considerado um desafio para professores e licenciandos. Assim, o teatro 

científico, que une a ciência e a arte, constitui uma estratégia para a divulgação e 

formação científica. Nesse contexto, o presente trabalho foi realizado durante a 

disciplina de Estágio Supervisionado 2, com o intuito de apresentar aos alunos do 

Ensino Médio (EM) o livro paradidático: O Sonho de Mendeleiev – A verdadeira 

história da Química sendo utilizado o Teatro de Fantoches e Objetos. No 

desenvolvimento deste trabalho ocorreram: adaptação do roteiro; confecção dos 

fantoches e objetos; montagem da estrutura de teatro de fantoches e objetos na escola; 

apresentação do teatro; avaliação - professor supervisor e licenciandas/autoras. A partir 

deste trabalho o professor escolar relatou que: a abordagem se mostrou atrativa e 

estimulante, e a adaptação do paradidático apresentou uma linguagem simples da 

pesquisa científica; Ciência se dá de através de construção coletiva e conhecimento 

acumulado. Avaliação licenciandas/estagiárias: aprendizado - enquanto docente; teatro 

– diversidade na maneira de ensinar; possibilidades não vivenciadas; dificuldades – 

criação da narrativa; estruturação do cenário e dos personagens. Os resultados mostram 

que o teatro é uma possibilidade de fazer os alunos se interessarem pela Ciência, 

possibilitando uma melhor compreensão dos conhecimentos nas aulas de química. Em 

relação ao processo formativo, observaram-se mudanças na visão sobre a relação 

professor-aluno, na identidade docente e formas de transposição didática, além da 

crença no teatro como ferramenta de ensino. 

 

Palavras-chave: ensino de química; história da ciência; teatro de objetos. 

 

Introdução 

O estudo da ciência é considerado difícil e desvalorizado pelos alunos, desse 

modo, sendo considerado um desafio para professores e licenciandos (SILVEIRA; 

ATAÍDE; RIBEIRO FILHO, 2009). Assim, o teatro científico, que une a ciência e a 

mailto:mariani.resende@yahoo.com
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arte, constitui uma estratégia para a divulgação e formação científica (FRANCISCO 

JUNIOR; SILVA; NASCIMENTO; YASHAMITA, 2014). 

O estágio supervisionado inicia o aluno-professor à docência, sendo assim, as 

experiências vivenciadas e o modo como ele é desenvolvido são fundamentais. Pois é 

através deles que haverá a reflexão crítica, gerada pela articulação entre a teoria e a 

pesquisa e pela produção de saberes para ensinar. Então, é necessário que se discuta o 

estágio como espaço de contribuição para uma formação que privilegie o diálogo. 

Pensar na formação docente é pensar na reflexão da prática e numa formação 

continuada, onde se realizam saberes diversificado, seja saberem teóricos ou práticos, 

que se transformam e confronta-se com as experiências dos profissionais. Portanto, é 

através desses confrontos que acontece a troca de experiências e onde o professor reflete 

sua prática pedagógica (BORSSOI, 2008). 

No ensino de Química, são observados que os alunos apenas têm os 

conhecimentos aprendidos nos livros didáticos onde poucos falam da história da 

química, sua origem tornando assim uma matéria em que se apreende para passar no 

vestibular. Nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio se observa a preocupação 

em ampliar as relações entre teoria e prática experimental nas aulas de química por meio 

de atividades que propiciem a contextualização do conhecimento químico. 

O teatro de fantoches é uma atividade lúdica que permite a associação do 

conhecimentos até mesmo muito abstratos através da dramatização, da brincadeira, da 

descontração. 

Nesse contexto, a experimentação pode contribuir para favorecer o processo de 

ensino-aprendizagem (Brasil, 2008). O teatro de fantoches tem a capacidade de cumprir 

diferentes objetivo, podendo no ensino de ciências fazer com que os indivíduos se 

organizem e consigam criar significados para os conteúdo mais abstratos. 

O ensino de química por meio do teatro para a divulgação da ciência teve início 

vem  sendo considerado como uma ferramenta efetiva para comunicar, ensinar, 

aprender e avaliar química . Nesse contexto, o presente trabalho foi realizado durante a 

disciplina de Estágio Supervisionado 2, com o intuito de apresentar aos alunos do 

Ensino Médio (EM) o livro paradidático: O Sonho de Mendeleiev – A verdadeira 
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historia da Química sendo utilizado o Teatro de Fantoches e Objetos livro de Paul 

Strathern.  

A atividade surgiu após ter verificado a presença do livro no acervo da biblioteca 

da escola pública de Uberlândia. A escolha do Teatro de Fantoches e Objetos foi a 

maneira que os licenciandos consideraram mais significativa para caracterizar alguns 

dos personagens da Ciência apresentados no livro. 

A adaptação do roteiro e cenário foi realizado pelos licenciandos, sob orientação 

da docente da disciplina e do curso de teatro. Após a apresentação teatral foi aplicado 

um questionário para o professor supervisor da escola e aos futuros professores com o 

objetivo de avaliar a experiência. 

 

Metodologia 

Neste trabalho utilizou-se do teatro de fantoches para o desenvolvimento do 

conceito químico: a história e origem da química bem como os descobrimentos de 

alguns elementos (63 elementos) até a construção da primeira tabela periódica.  

O desenvolvimento do mesmo decorre de um estágio supervisionado realizado 

na Escola Estadual Bueno Brandão, sob as orientações da professora responsável pela 

disciplina. O fruto final foi à apresentação para todas as turmas do Ensino Médio. 

A atividade inicial foi determinação de qual atividade seria realizada para com 

os alunos. Ficou determinado que fosse um teatro de fantoches. Inicialmente se 

escolheu o livro “Os Botões de Napoleão - As 17 Moléculas que Mudaram a História” 

dos autores Penny LeCouteur e Jay Burreson para a elaboração do roteiro. 

Conforme a leitura e o andamento do estágio, durante uma reunião professor 

responsável pela escola definiu que o livro seria o “O sonho de Mendeleiev” devido ao 

conteúdo e aplicação para seus alunos, por conseguinte foram realizadas reuniões com o 

professor responsável professor orientador e direção/supervisão da escola. 

Após a leitura do livro, foi escrito o roteiro que seria utilizado para montagem do 

teatro. Após a escrita da narração, outra mudança aconteceu, pois seriam utilizados 

apenas bonecos ( o que estava gerando grande preocupação por parte das alunas devido 

à dificuldade em encontrar tais bonecos). 
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Contudo foi proposta, em uma das reuniões com orientação do professor de 

teatro da universidade, que se utilizassem objetos no qual podiam simbolizar os 

descobridores, cientistas, químicos que são descritos no livro. Além disso, o professor 

forneceu a estrutura do cenário possibilitando a conclusão da narrativa e dos ensaios. 

O teatro não se utilizou de todos os personagens descritos no livro, pois o 

mesmo era bastante rico e denso em informação o que levaria em uma narrativa muito 

longa. Foi feito, então, uma seleção para que se pudesse representar o melhor possível d 

da historia. 

Com a orientação do professor de teatro foi possível trazer “vida” aos 

personagens. Adesivos com a imagem dos objetos (Figura 1) foram usados para que 

pudessem ser colados nas vidrarias. Um dos objetos a serem utilizadas foi o de uma 

luneta_que foi uma invenção de Galileu Galilei Os outros objetos foram: bolas de bilhar 

fixadas num funil de vidro representando o químico Dalton, um balão volumétrico de 

100 mL representou o químico Lavoisier, a caixa de fósforos que representou seu 

descobridor Brand.  

Foram feitas também placas para demonstrar as aplicações dos objetos 

permitindo que os alunos associassem o objeto/ figura/personagem com conhecimento 

adquirido dos livros. 
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Figura 1: Caracterização dos personagens. 

 

Fonte: as autoras. 

 

O cenário foi confeccionado pelas próprias estagiarias, onde foram utilizados 

quatro cenários (Figura 2 a, b,c, d) que descreve os momentos da narrativa que foram 

julgados serem mais conveniente para ser trabalhado no teatro. Os bonecos utilizados 

foram Papai Noel onde foi confeccionado roupas para que estes representassem os 

Filósofos, Mendeleiev (personagem principal) Stahl. 
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Figura 2: Cenários : a.); b;c.); d.).  

 

a.) Voltando a Grécia antiga 

 

 

b.) .) O céu de Galileu 
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c.) A inquisição (visita de Galileu a Roma) 

 

 

d.) Mendeleiev se apresentando e indo para sua viagem, e adormecendo (Cenário 

utilizado no início e no final) 
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Fonte: as autoras. 

Resultados e discussões 

A princípio os licenciandos pensaram na caracterização dos personagens da 

Ciência por meio de fantoches, mas depois da orientação do professor do curso de 

teatro, também selecionaram objetos, por exemplo, caixa de fósforos, luneta, plaquinhas 

com desenhos ilustrativos, dentre outros. . Não alterou-se a obra literária, apenas foram 

cortados alguns trechos do livro, devido a complexidade da mesma. Abaixo o convite 

do teatro de fantoches na Figura 3. 

 

Figura 3: Convite para a comunidade escolar. 

 

Fonte: as autoras. 

 

De acordo com o professor supervisor da escola, o tipo de abordagem foi 

atrativa e estimulante, sendo que a adaptação do paradidático trouxe uma linguagem 

simples da pesquisa científica, mostrando que a Ciência se constrói de forma coletiva e 

com o conhecimento acumulado. E acabou promovendo o interesse dos alunos a ler 

mais sobre a “história da tabela periódica moderna”. 
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Já para os licenciandos a atividade: “... será levada como um aprendizado para 

toda a nossa vida enquanto docente”; “… com o teatro observa-se quantas opções tem o 

professor e quantas formas de ensinar ele possui”; “…a ideia era aplicar algo que eu 

tinha vontade de ver no meu ensino médio, e não vi…pôde-se verificar os pros e contras 

da utilização de metodologias não “tradicionais” na escola pública.”. 

Entretanto, também apontaram algumas dificuldades, tais como: criar uma 

narrativa que prendesse a atenção dos alunos e, a estruturação do cenário e dos 

personagens, devido à falta de experiência com o teatro. Como o tamanho das imagens 

(placas), pois os alunos(Figura 4) que se encontravam nas últimas fileiras comentaram 

sobre esse erro. Outra falha foi o microfone que só tinha um disponível e causou um 

pequeno transtorno na passagem de um personagem para o narrador. 

Figura 4: Apresentação a  comunidade escolar. 

 

Fonte: as autoras. 

O Minicurso se desenvolveu bem, mesmo com alguns erros, mostrando que 

utilização de novas metodologias se mostra como uma ótima ferramenta para a 
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construção do conhecimento, pois nele o aluno se mostra mais motivado a refletir e 

indagar, fazendo observações e utilizando-se da criatividade. 

Assim, o ensino e o teatro possibilitam o desenvolvimento cognitivo, a 

criatividade, a formação de conceitos, a descontração, o aprendizado e, induz o 

indivíduo a expressar seus sentimentos de maneira não formal, catalisando a construção 

de conhecimentos de uma forma coletiva. Desse modo, o teatro exige a mobilização de 

aspectos cognitivos, afetivos e motores, sendo um instrumento pedagógico importante 

(SILVA; NASCIMENTO, 2014). 

 

Conclusão 

Os resultados mostram que o teatro é uma possibilidade de fazer os alunos se 

interessarem pela Ciência, possibilitando uma melhor compreensão dos conhecimentos 

nas aulas de química.  

Em relação ao processo formativo, observaram-se mudanças na visão sobre a 

relação professor-aluno, na identidade docente e formas de transposição didática, além 

da crença no teatro como ferramenta de ensino. 
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Resumo: 

O uso de modelos e desenvolvimento de atividades lúdicas auxilia o professor no 

despertar do interesse do aluno. Entre esses recursos didáticos podemos destacar os 

jogos, muito interessantes em diferentes aspectos uma vez que estimula o raciocínio 

logo, a competitividade e a aquisição de conhecimentos de forma intuitiva e divertida. O 

presente trabalho tem como objetivo desenvolver um jogo de cartas baseado no Jogo 

UNO para se trabalhar conteúdos de genética relacionado ao Sistema ABO e Fator Rh 

para ser trabalhado a partir do Ensino Fundamental, segundo ciclo. O jogo foi 

denominado de BLUTH, construído e pensado fazendo uma releitura do clássico jogo 

do UNO. Há no BLUTH 65 cartas contendo todas as combinações dos grupos 

sanguíneos relacionados ao Sistema ABO e Fator Rh, além de cinco cartas coringas que 

desempenham diferentes funções no jogo. A aplicação do jogo demonstrou um enorme 

potencial de sua utilização como ferramenta na construção de conhecimentos 

específicos em Ciências e Biologia consistindo em uma maneira divertida de aprender, 

mesmo quando não há conhecimentos prévios sobre o assunto abordado. A alta 

jogabilidade do BLUTH permite que ele seja utilizado mesmo fora do ambiente escolar 

consistindo em um jogo para toda a família aprender e se divertir. 

 

Palavras-chave: jogo de cartas; UNO; sistema sanguíneo. 

 

Introdução: 

As descobertas dos sistemas de grupos sanguíneos por Karl Landsteiner e os 

fatores de Rhesus (Rh) por Wiener e Landsteiner ocorridas respectivamente em 1900 e 

mailto:emanuelly.19@hotmail.com
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1937 contribuíram muito para o avanço da medicina, principalmente na área de 

transfusões, que passaram a ser mais seguras, colaborando para tratamentos de inúmeras 

doenças com diminuição nas taxas de mortalidade devido a problemas de 

incompatibilidade (JUNQUEIRA, ROSENBLIT e HAMERSCHALAK, 2005). 

Na disciplina de Biologia esse conhecimento geralmente por ser um conceito 

novo para os alunos, quase sempre é transmitido de maneira expositiva e, portanto, 

abstrata, gerando confusão e baixa retenção de entendimento como ocorre nas aulas 

expositivas (KRASILCHIK, 1986). Assim sendo, a dificuldade do entendimento do 

conteúdo curricular gera uma enorme necessidade da criação de novas propostas 

didáticas. 

Portanto, propostas lúdicas são de grande valia para o processo de ensino e 

aprendizagem sendo uma das primeiras formas de descobrir o mundo (SOUZA, 2002) 

e, no ensino de Genética, não se faria diferente. A inserção de modalidades didáticas e 

diversificadas, permite que o professor atenda aos processos específicos dentro do 

ensino-aprendizagem, descobrindo soluções que ajustam a cada caso, valorizando as 

especificidades e atraindo o interesse do aluno.  

O uso de modelos e desenvolvimento de atividades lúdicas auxilia o professor 

no despertar do interesse do aluno, onde a interação e a visualização dos alunos com os 

matérias didáticos colabora para uma melhor assimilação do aluno para com os 

conteúdos ministrados.  

 

O lúdico consiste basicamente em satisfazer a criança, trabalhando com o 

real, o concreto, tocando, deslocando, montando e desmontando. Sua 

finalidade é o próprio prazer do funcionamento da brincadeira é considerado 

importantíssimo, pois ajuda no desenvolvimento cognitivo e facilita a 

aprendizagem e a interação entre os colegas (SANTOS, 2002, p.4). 

 

Um dos maiores desafios dos professores é a transformação do conteúdo em 

algo lúdico. Pensando em um aprendizado lúdico e significativo, os jogos proporcionam 

um maior interesse por parte dos alunos. Segundo Kishimoto (1996) os jogos são 

caracterizados por um sistema sequencial de regras e Utsonomia (2010) entende os 

jogos como sendo resultado das elaborações linguísticas de um grupo social específico 

estando intimamente vinculada ao cotidiano das pessoas. No entanto, vale ressaltar que 
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os jogos não devem ser o único recurso disponível para a assimilação dos conteúdos 

curriculares, mas sim um recurso didático a contribuir para uma melhor compreensão 

dos mesmos. 

 E através do brincar que as crianças formam relações entre o mundo individual, 

interno dela que é a fantasia, imaginação e o mundo real, externo que é a realidade em 

que vive. Elas criam condições para separar os dois mundos e conseguem adquirir 

propriedade sobre ambos (VYGOTSY, 1998). 

 O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um jogo de cartas baseado 

no Jogo UNO para se trabalhar conteúdos de genética relacionado ao Sistema ABO e 

Fator Rh para ser trabalhado a partir do Ensino Fundamental, segundo ciclo. 

 

Material e métodos 

O jogo criado recebeu o nome de Bluth caracterizado por um jogo de cartas que 

estimula o raciocínio lógico dos alunos por meio da competitividade. Ele é composto 

por 65 cartas (12x8cm), sendo elas as (A-, A+, B-, B+, AB-, AB+, O-, O+ e cartas 

coringas denominadas de Plasma, Hemácias, Leucócitos, Plaquetas e Água), cinco 

cartas de cada (Figura 1). Para a diminuição do tempo de cada partida, sugere-se que o 

número de jogadores não se exceda quatro por baralho. 

O jogo consiste em uma recriação do UNO que basicamente consistiu em retirar 

os números e colocar no lugar os tipos sanguíneos do Sistema ABO e Fator Rh. As 

regras básicas do nosso jogo se assemelham muito ao do UNO. 

A principal meta do jogo é ser o primeiro jogador a ficar sem cartas na mão, 

usando todas as maneiras possíveis dentro das regras para impedir que os outros 

jogadores façam o mesmo. Cada jogador recebe sete cartas e o restante do baralho é 

depositado na mesa com a face virada para baixo. Então vira-se a primeira carta do 

“monte” que serve como base para que o jogo comece. 
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Figura 1: Modelos das cartas para o BLUTH. Cartas coringas (letras de A a E) e 

exemplos de cartas do Sistema ABO e Fator Rh (letras de F a I). 
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O jogador a esquerda do que distribuiu as cartas começa a jogada que deve 

seguir em sentido horário. Os jogadores devem jogar, na sua vez, uma carta que seja 

compatível a doação sanguínea da carta jogada anteriormente, onde sempre a carta do 

monte será o receptor. P. ex. se a carta inicial for um “O
-
” o primeiro jogador deve jogar 

sobre ela um “O
-
”. O próximo jogador faz o mesmo, dessa vez valendo como base a 

carta colocada pelo jogador anterior. Caso o jogador não possua a carta necessária para 

jogar, ele deve comprar até que chegue a carta compatível. 

As cartas coringas produzem diferentes efeitos durante o jogo. Elas podem ser 

jogadas a qualquer momento do jogo independente da carta que se encontra no jogo, 

permanecendo após a jogada o tipo sanguíneo carta anterior a curinga exceto as cartas 

que tem como função a troca sanguínea. Os efeitos produzidos pelas cartas coringas são 

descritos no quadro 1. 

 

Quadro 1: Cartas coringas e seu efeitos durante o jogo BLUTH. 

Carta Coringa Efeito no Jogo 

Hemácias o jogador seguinte compra duas cartas e passa sua vez ao jogador 

seguinte 

Leucócitos o sentido de jogo inverte-se. Se o sentido do jogo está no sentido 

horário, quando jogada uma carta "Leucócitos", joga-se em sentido 

anti-horário 

Plaquetas o jogador seguinte perde a vez 

Água O participante que jogar essa carta escolhe o próximo tipo sanguíneo 

(A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-) podendo então descartar 

juntamente com a água a carta de sua escolha 

Plasma +4 o jogador seguinte compra quatro cartas do baralho e perde o turno, o 

jogador que a descartou escolhe o próximo tipo sanguíneo (A+, A-, 

B+, B-, AB+, AB-, O+, O-). Esta carta só deverá ser jogada quando o 

jogador não possui nenhuma outra carta que possa usar. No entanto, 

se o jogador prejudicado desconfiar que o primeiro jogador está 

“blefando”, pode pedir para conferir a mão deste, se estiver certo, o 

jogador que jogou terá que apanhar as quatro cartas como punição. 

Caso a jogada tenha sido legal, o jogador que desconfiou deve 

apanhar seis cartas. 

 

 

Ao jogar a penúltima carta, o jogador deverá anunciar em voz alta falando 

“BLUTH". Caso isso não ocorra, os outros jogadores podem obrigá-lo a comprar mais 

duas cartas. A rodada termina quando um dos jogadores não possuir mais cartas em sua 

mão. 
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Para a confecção do jogo foi contratado uma designer gráfica que, após consultar 

as sugestões dos autores confeccionou as cartas no programa Adobe Illustrator CC 2018 

para serem impressas em papel cartão. O preço estimado para o baralho foi de R$ 97,50 

o que representou R$ 1,50 por carta. 

 

Resultados e discussão 

A experiência que iremos relatar é resultado da aplicabilidade do jogo entre 

alunos da graduação de Pedagogia da Fundação Presidente Antônio Carlos - FUPAC na 

cidade de Uberlândia (MG). Após a aplicação com alguns estudantes de pedagogia, o 

jogo foi aplicado em duas turmas, sexto e sétimo ano do ensino fundamental do 

“Colégio +Positivo”, unidade Fernando Vilela (Figura 2). 

 

Figura 2: Aplicação do Jogo com alunos do Colégio +Positivo em Uberlândia (MG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificou-se anteriormente a aplicação do jogo que a maioria dos alunos, exceto 

por um grupo do sexto ano que havia confeccionado um cartaz para uma campanha de 

doação de sangue na instituição, ainda não haviam tido contato com os conteúdos 

abordados pelo jogo. Procedeu-se então, de maneira sucinta como as relações de 

compatibilidade sanguínea ocorrem para que o jogo pudesse transcorrer de forma 
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satisfatória sem muitas intervenções iniciais. A idade dos alunos variou entre 11 e 13 

anos. 

Para auxiliar no transcorrer do jogo uma tabela com as orientações sobre as 

cartas coringas foi construída e deixada em cima da mesa. Nesse momento tivemos a 

ideia de elaborar uma carta contendo essas regras bem como com as possíveis doações 

sanguíneas para facilitar o início do jogo. No decorrer das jogadas podíamos observar 

que o uso da tabela estava se tornando dispensáveis, pois os mesmos haviam entendido 

como se dava as aglutinações sanguíneas. 

Ao finalizar o jogo fizemos preguntas relacionadas ao conteúdo abordado como:  

qual tipo sanguíneo seria o receptor universal? E qual seria o doador universal? os 

mesmos souberam responder as perguntas quase que intuitivamente mesmo sem nunca 

ter um conhecimento prévio sobre o conteúdo. 

Também realizamos perguntas a fim de recebermos alguns feedbacks sobre o 

nosso jogo. Verificamos então que p. ex. o tamanho da carta, por ter ficado maior que as 

convencionais dificultou sua manipulação para embaralhar e jogar. Outro ponto 

importante abordado diz respeito à transparência da carta. Em determinadas posições 

era possível ver a carta do oponente, um fator negativo para a jogabilidade. 

Em seguida, perguntamos aos alunos se o jogo de algum modo colaborou para 

que entendessem a compatibilidade sanguínea. Eles alegaram que sim, o jogo contribuiu 

para a compreensão e que eles poderiam ajudar outros alunos a entenderem. 

Era se esperado como resultado do presente trabalho, o desenvolvimento de uma 

aprendizagem significativa por parte dos alunos com o auxílio didático do jogo. As 

crianças que participaram do jogo possuíam características distintas, como esperado, 

isso nos orientariam se o jogo conseguiria atender as características especificas de 

aprendizagem de cada aluno. 

A escola como é uma referência no processo educativo formal portanto, torna-se 

essencial o desenvolvimento de propostas lúdicas para o aprendizado as quais podem 

ser definidas por todos os recursos que são utilizados pelos professores, para que ocorra 

uma aprendizagem prazerosa (SILVEIRA, 1998). 

O jogo leva ao aluno ao desafio e as soluções do mesmo, levando o educando ao 

avanço da aprendizagem. Piaget (1974) ao longo de sua obra coloca o jogo não somente 
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como algo de entretenimento, mas algo que contribuem para o desenvolvimento 

intelectual. Percebemos que durante o jogo as crianças se sentiam desafiadas e 

motivadas com a aquisição de conhecimentos sobre o sistema sanguíneo. Quando 

questionadas se jogariam novamente todas manifestaram esse desejo. O interessante é 

que o jogo foi tão envolvente que, sem forçar aprendizado, foi capaz de fazê-lo de 

maneira significativa e intuitiva. Nesse sentido, concluímos que o BLUTH colaborou 

significativamente para a construção do conhecimento e destacamos que é essencial que 

o educando aprenda de uma forma prazerosa e diferenciada. 

Finaliza-se essa análise dizendo que estamos imersos em tempos modernos e de 

mudanças educacionais. Todo e qualquer trabalho pedagógico deve-se levar em 

consideração a realidade sociocultural procurando sempre levar adiante a autonomia a 

criticidade e responsabilidade (FREIRE, 2002). Portanto, como educadores devemos 

considerar as realidades sociocultural que estamos imersos e adequar o ensino de acordo 

com as especificidades de cada aluno. Somos responsáveis pela formação integral do 

aluno, e as brincadeiras auxiliam no desenvolvimento integral do aluno. 

 

Sugestões de aplicação do jogo 

O BLUTH é um jogo que contribui para a assimilação do conteúdo de relações 

sanguíneas, para uma utilização do jogo faz-se necessário que o professor explique 

previamente o conteúdo aos alunos. Este jogo entraria como uma atividade de fixação 

do conteúdo, fazendo relações com aquilo que já foi exposto pelo professor. 

O professor pode pedir que os alunos confeccionem manualmente suas próprias 

cartas, imprimir em folhas e levarem para que o estudante pinte ou até fazer a impressão 

de alguns jogos e levar para a sala. Por não ter um limite de cartas há diferentes formas 

de alterar o jogo colocando-o mais ou menos complexo. Sugerimos então que o 

professor faça uma adequação do jogo de acordo com o desenvolvimento individual de 

cada turma 

O número de jogadores poderá variar sendo possível o jogo com de dupla ou até 

quatro jogadores por baralho. O professor também poderá juntar dois jogos para um 

envolvimento maior e uma socialização maior, porém se optar por juntar as turmas 
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deverá se atentar para o tempo que o jogo levará. Com um baralho o tempo médio de 

jogo foi de cerca de 7 minutos e 30 segundos. 

Para um maior envolvimento da turma e escola o professor poderá desenvolver 

um torneio. Isso desenvolverá o treino do jogo e a competividade entre os alunos, 

servindo como agente disseminador do conhecimento. O BLUTH também é uma 

sugestão interessante para um passatempo, além de ser educativo ele envolve o 

raciocínio lógico fazendo dele um jogo divertido e de fácil adesão por parte de todos e 

para todos os níveis de conhecimento prévio. 

 

Conclusões 

Os resultados encontrados no presente artigo sugerem que o jogo contribui para 

uma melhor compreensão dos alunos em relação ao Sistema ABO e Fator Rh, 

conteúdos curriculares presentes no ensino de Ciências/Biologia. Verificamos também 

que através da utilização desse material foi possível despertar o interesse por parte dos 

alunos, transformando o ensino mecanizado em algo leve e divertido. 
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Resumo 
O ato de brincar é muito importante para o desenvolvimento integral da criança. Uma 

simples brincadeira que já faz parte do seu cotidiano ou até mesmo jogos com regras é 

capaz de abrir novos horizontes a prática educativa. “A atividade lúdica é o berço 

obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável à 

prática educativa” (PIAGET 1998, p.160). Relativo à brincadeira, o autor ressalta que 

essa é uma atividade percussora, capaz de aguçar o desenvolvimento intelectual da 

criança. Quanto aos jogos, “esses não são apenas como uma forma de desabafo ou 

entretenimento para gastar a energia das crianças, mas meios que enriquecem o 

desenvolvimento intelectual” (PIAGET,1976, p.160). O lúdico insere uma perspectiva 

de aprendizagem prazerosa, de forma objetiva e natural, onde a criança se dispõe 

liberalmente à produção do conhecimento de forma inconsciente, mas, construtiva e 

diversificada. A matemática está presente em nossas vidas desde o nascimento, e nas 

diversas áreas do conhecimento: na arte, na música, nas histórias, na forma como 

organizamos o pensamento, nas brincadeiras e jogos infantis. As brincadeiras, para o 

aprendizado da Matemática, devem ser dirigidas e com finalidades, desenvolvendo 

assim capacidades importantes como: a memorização, a imaginação, a noção de espaço, 

a percepção e a atenção. No brincar a criança entra em contato com a linguagem 

matemática para marcar a passagem do tempo, medir distâncias, distinguir o pesado do 

leve, ter conceitos espaciais como em cima e embaixo, fora e dentro, frente e atrás. 

Nesta fase da Educação infantil, a criança ainda está desenvolvendo a capacidade de 

atenção, pois eles dispersam com muita facilidade e as brincadeiras ajudam nesse 

processo, faz com que as crianças se sintam atraídas pela atividade voltada para seu 

mundo. 

 

Palavras-chave: Brincadeira; matemática; aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO: 

O que é o brincar? O brincar nada mais é que fingir uma situação real, encenar, 

exercer o papel de alguém que tem desejo. 
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Cada criança, em suas brincadeiras, se comporta como um poeta, enquanto cria 

seu próprio mundo, isto é, enquanto transpõe os elementos formadores de seu mundo 

para uma nova ordem, mais agradável e conveniente para ela. 

Sendo assim, a criança consegue fugir da realidade a partir do brincar. 

A brincadeira não é apenas uma necessidade da criança, mas também um direito 

que, no Brasil, está anunciado por diversos instrumentos legais, entre os quais, os 

Direitos Universais da Criança (1959), a Constituição federal (1988), e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1990), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996),  Diretrizes Curriculares Nacionais Educação Infantil (2010), Base Nacional 

Comum Curricular (2017), que respeitam a especificidade da infância. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, em seu Artigo 4º, 

definem a criança como: 

sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

(DCNEI, 2010, p12). 

 

Também neste contexto, o RCNEI - Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil expressa que o desenvolvimento da criança acontece através do 

lúdico: 

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da 

identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se 

comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado 

papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas 

brincadeiras as crianças podem desenvolver capacidades importantes tais 

como a atenção, a imitação, a memória e a imaginação. Amadurecem 

também algumas capacidades de socialização, por meio da interação, da 

utilização, experimentação de regras e papeis sociais. (BRASIL, 1998, p. 22-

23). 

 

Com base nestes eixos que estruturam as práticas pedagógicas da Educação 

Infantil, a Base Nacional Comum Curricular, criou os Direitos de Aprendizagem e 

Desenvolvimento para que as crianças sejam as reais protagonistas de seu processo de 

aprendizagem, dentre estas destacamos o brincar: “Brincar cotidianamente em diversas 

formas, contextos e grupos para que desenvolva habilidades cognitivas, sociais, 



 

1846 

 

relacionais, de expressão entre outras necessárias à formação humana” (BNCC,2016, 

p.62). 

A criança é um ser em formação. Deve-se cuidar para que essa formação seja 

natural e a mais rica possível em termo de possibilidades. Este é o período do faz-de-

conta e do uso de símbolos como significantes. Assim, o cabo de vassoura (significante) 

se torna o cavalinho (significado). A criança adora ouvir histórias pelo prazer de 

fantasiar e imaginar o contexto e as personagens. 

“A criança entre quatro e sete anos tem interesses e características próprias que 

devem ser atendidos e contemplados com vistas a esse período de vida e escola, no qual 

ela se encontra” (SMOLE, 2000, p. 63). Todo o conhecimento que a criança constrói 

depende dos estímulos oriundos do meio onde está inserida e das ligações e relações 

feitas com esses estímulos. Portanto, é fundamental que a criança aja sobre os objetos, a 

fim de transformá-los e assim conhecê-los para poder construir e se adaptar às versões 

do mundo. 

Desde tempos atrás, nota-se os problemas do ensino da matemática, onde muitos 

alunos não se interessam por ela, tornando assim o ensino da matemática cada vez 

monótono e maçante. Com o passar do tempo, vários métodos foram sendo colocados 

em prática. Foi nesse contexto que os jogos foram trazidos para a sala de aula, tornando 

o aprendizado mais lúdico. “Nesta perspectiva, o jogo torna-se conteúdo assumido, com 

a finalidade de desenvolver habilidades de resolução de problemas, possibilitando ao 

aluno a oportunidade de estabelecer planos de ação para atingir determinados objetivos 

[...]” (KISHIMOTO, 2000, pp. 80 - 81). Os jogos desenvolvem o gosto pelo ensino da 

matemática, deixando a criança livre para se expressar, não tendo medo de errar e expor 

as suas opiniões. 

“Uma proposta de trabalho de matemática para a escola infantil deve 

encorajar a exploração de uma grande variedade de idéias matemáticas 

relativas a números, medidas, geometria e noções rudimentares de 

estatísticas, de forma que as crianças desenvolvam e conservem um prazer e 

uma curiosidade acerca da matemática” (SMOLE, 2000, p. 62). 

 

O aprendizado lúdico desenvolve a confiança, fazendo com que a criança 

participe ativamente de cada atividade sem ter medo de errar. 
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Desta forma cria-se um ambiente para o trabalho em grupo, em que as crianças 

aprendem a compartilhar, dividir e ajudar o próximo em qualquer situação. 

A palavra “jogo” tem vários significados, quando pronunciada é possível que se 

entenda de várias maneiras. O jogo nada mais é que uma atividade física ou mental que 

tem valor de formação interagindo na relação social e na interação com os demais 

indivíduos, proporcionando o respeito, a solidariedade, a cooperação e o valor às regras. 

É jogando que a criança mostra as suas vivências. Ela transforma o real de 

acordo com seus desejos, no entanto, pode-se afirmar que a criança assimila e constrói a 

partir do jogo. 

Segundo Kishimoto (1998), as situações de jogo são consideradas como parte 

das atividades pedagógicas, porque são elementos estimuladores do desenvolvimento. 

Os jogos, para as crianças da Educação Infantil, constituem-se em atividades que 

trazem grandes benefícios para a aprendizagem, satisfazendo as necessidades do ensino. 

Assim como a poesia, os jogos infantis despertam o imaginário, a memória dos 

tempos passados. 

Cada professor deve pesquisar, criar e aplicar os seus jogos, mas sempre estando 

de acordo com os objetivos do ensino e da aprendizagem. 

Então, a criança deve agir junto ao professor, seguindo as regras de cada 

atividade. Por sua vez, ao professor cabe criar novos jogos e novas regras. 

O lúdico no ensino da matemática, na Educação Infantil, além de dinâmico, faz 

com que os alunos sintam maior prazer em aprender, pois eles se identificam bastante 

com as brincadeiras e jogos. O primeiro contato com o lúdico faz com que os alunos 

participem ativamente das aulas. 

Entre os vários objetivos da Matemática, encontramos o de ensinar a resolver 

problemas; e as situações de jogos representam uma boa situação – problema, o que 

potencializa as capacidades para compreensão e explicação dos fatos e conceitos da 

Matemática. 

Diante do elencado, os objetivos e as contribuições dos jogos e brincadeiras para 

as crianças que estudam no primeiro período da educação infantil, visam investigar o 

desenvolvimento dos conceitos matemáticos com crianças tais como:  
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 Identificar o material lúdico utilizado para jogos e brincadeiras na escola que a 

pesquisa será realizada. 

 Verificar como os jogos e brincadeiras são realizadas a partir dos brinquedos 

existentes na escola. 

 Conhecer os diferentes contextos e espaços onde ocorrem as brincadeiras na 

Escola Municipal onde a pesquisa será desenvolvida. 

 Planejar, desenvolver e validar a sequência didática com as crianças. 

A utilização dos jogos nas atividades, ajudam a desenvolver o interesse de cada 

um tornando-os capazes de compreender com clareza as atividades e trabalhos aplicados 

na escola, deixando de existir diferenças entre alunos em relação ao aprendizado. Todos 

têm a capacidade de aprender, de uma maneira totalmente interessante para sua idade. 

Segundo Kishimoto (1998) o jogo não pode ser visto apenas como divertimento 

ou brincadeira para gastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, 

cognitivo, afetivo, social e moral. 

Além de um bom aprendizado, o lúdico proporciona um ótimo relacionamento 

entre professor/aluno/aprendizagem, pois um depende do outro. 

O brincar para as crianças não deve ter espírito de competição, mas sim o prazer 

de descobrir e aprender. 

A importância dos jogos no ensino da Matemática vem sendo debatida há algum 

tempo, sendo bastante questionado se as crianças realmente aprendem brincando. Por 

isso, ao optar por trabalhar a Matemática por meio dos jogos, o professor deve em conta 

a importância da definição dos conteúdos e das habilidades presentes nas brincadeiras e 

o planejamento de sua ação com o objetivo de o jogo não se tornar mero lazer. 

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa será de abordagem 

qualitativa e natureza de Estudo de Caso. A investigação qualitativa permite identificar 

hipóteses a serem testadas, parte para um estudo dotado de saberes e de prática, com 

suposições formuladas com o objetivo de serem alteradas à medida que se vai 

progredindo o estudo. Bodgan e Biklen enunciam, que “os investigadores qualitativos 

tentam estudar objetivamente os estados subjetivos dos seus sujeitos” (1994, p.67).  
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Os autores referem ainda que “os investigadores qualitativos tentam interagir 

com os seus sujeitos de forma natural, e estão interessados no modo como as pessoas 

normalmente se comportam e pensam nos seus ambientes naturais”.  

O brincar infantil não pode ser considerado apenas brincadeiras superficiais, sem 

valor, pois no verdadeiro e profundo brincar,acordam,despertam e vivem forças de 

fantasias que, por sua vez chegam a ter uma ação direta sobre a formação e sobre a 

estruturação do pensamento da criança. 

O brincar infantil constitui a forma básica mais importante e decisiva do ser 

humano,por fazer desabrocharem e ativarem as forças criativas da criança. 

A pesquisa será dividida em cinco etapas: revisão da literatura, elaboração da 

sequência didática, coleta de dados, desenvolvimento da sequência didática, transcrição 

dos momentos de aplicação das brincadeiras, e análise dos dados. 

Caberá à pesquisadora o planejamento dos jogos e brincadeiras. Utilizaremos 

diversos recursos do universo infantil, com objetivo de possibilitar as crianças vivenciar 

conceitos matemáticos em diversas situações e diferentes configurações. 

Considerando a revisão literária uma parte integrante do processo de nossas 

investigações e para um aprofundamento do tema serão realizados estudos 

bibliográficos sobre os conceitos Matemáticos a serem trabalhados em turmas de 4 

(quatro) anos e sobre jogos e brincadeiras. Para construir esta revisão, optaremos pela 

determinação do “estado de arte”, realizando um levantamento bibliográfico em teses e 

dissertações dos últimos cinco anos, focalizando pesquisas realizadas na área de 

Educação Infantil.  

A Investigação acontecerá em uma Emei - Escola Municipal de Educação 

Infantil, do Munícipio de Uberlândia-MG. A coleta de dados acontecerá durante as 

aulas que serão 10 (dez) eventos semanais com 02 (duas) horas aulas, qual seja, durante 

a aplicação dos jogos e brincadeiras utilizaremos como técnicas: a observação, a 

elaboração de diários (notas de campo) e o registro fotográficos e de vídeos, buscando 

sempre compreender como se dá o movimento entre as brincadeiras, conceitos 

matemáticos e as múltiplas relações entre as crianças observando as atitudes, os 

diálogos, ou seja, observando as cenas que emergem do contexto geral ou do 
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movimento individual. Para apreciação coletiva das brincadeiras realizaremos rodas de 

conversa. 

Serão propostos vários jogos e brincadeiras as crianças. 

O jogo sendo usado como recurso pedagógico deve conter em si a 

intencionalidades por parte do professor, o jogo mais complexo  exige do participante 

estruturas de pensamentos variados, o jogador inicia com estruturas de pensamentos 

primários e forma pensamentos mais complexo a medida que passa a utilizar jogos mais 

avançados, assim segue o conhecimento matemático em relação aos conceitos. 

Ao jogar jogos matemáticos a criança desenvolve a linguagem, memória, a 

atuação, a vontade, a atenção, o sentimento, assim como os valores e atitudes. 

Ao propor uma atividade intencional utilizando jogo, faz com que a criança 

tenha maior possibilidade de desenvolvimento. O jogo na educação da matemática tem 

como características ser um recurso pedagógico, que causa um envolvimento 

diferenciado da criança, proporcionando ansiedade, raciocínio lógico, sentimento de 

desafio, emoções e autocontrole. E o auxilio do educador irá causar na criança um 

avanço no desenvolvimento e conhecimento.  

Proporcionará uma analise do desenvolvimento da criança no contexto social, e 

da construção de um lugar pessoal de brincar de uma criança. 

As crianças que estão inseridas no espaço educativo que é a escola, através das 

brincadeiras livres ou dirigidas, nos jogos que elas se interagem e são parceiros ativos. 

Fica marcado nesta análise o caráter pessoal do espaço construindo, bem como a 

autonomia da criança dentro dele, que precisa ser constantemente reafirmado, já que não 

é definitiva. 

A medida que a criança amplia suas experiências, seu corpo já não lhe basta para 

as brincadeiras. Á medida que a criança cresce, as brincadeiras vão tomando uma 

dimensão mais socializadora, em que os participantes se encontram, tem uma atividade 

comum e aprende a coexistência com tudo que lhes possibilita aprender, como o lidar 

com o respeito mútuo, partilhar brinquedos, dividir tarefas e tudo aquilo que implica 

uma vida coletiva. 

No processo de ensino o brincar proporciona a troca de pontos de vista 

diferentes, ajuda a perceber como os outros o veem, auxilia a criança de interesses 
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comuns, uma razão para que se possa interagir com o outro. Essa criança tem, em cada 

momento da vida criança, uma função, um significado diferente e especial para quem 

dela participa. 

Aos poucos, os jogos e brincadeiras vão possibilitando ás crianças a experiência 

de buscar coerência e lógica nas suas ações governando a si e ao outro. 

Elas passam a pensar sobre suas ações nas brincadeiras, sobre o que falam e 

sentem, não só para que os outros possam compreendê-las, mas também para que 

continuem participando das brincadeiras. Aí está o difícil e o fácil que é o brincar e o 

conviver com o outro. 

Esse processo de ensino faz compreender que o olhar do professor de educação 

infantil, precisa ser curioso, atento, compreender as manifestações diversas do seu 

grupo. 
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Resumo 
O estudo em questão trata-se de um recorte de uma pesquisa de mestrado em 

andamento. No mesmo são apresentados os conceitos, estudos e conhecimentos 

identificados no processo de pesquisa bibliográfica que corresponde ao primeiro passo 

da metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho na pós-graduação. O 

objetivo principal desse trabalho é realizar um estudo das obras de autores que abordam 

a temática das concepções dos professores bem como o Transtorno do Espectro Autista 

tendo como pano de fundo a educação matemática que podem subsidiar o estudo e 

possibilitar responder à problemática da pesquisa de mestrado, qual seja: Quais são as 

concepções dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental em relação à 

aprendizagem da Matemática por educandos com Transtorno do Espectro Autista? 

 

Palavras-chave: professores; matemática; autismo. 

 

Introdução 

Nos últimos anos, tem crescido o número de matrículas de alunos com 

deficiência nas escolas da rede pública do País. Dados do INEP relativos ao Censo de 

2016 mostram que 91,8% dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação estão incluídos em classes comuns. 

O trabalho ora apresentado, surgiu da necessidade de maior conhecimento acerca 

da realidade da educação especial no País. Mais especificamente, busca-se com o 

desenvolvimento do mesmo, explorar um campo no contexto da educação especial que 

tem necessitado de maiores estudos: o atendimento educacional a alunos com 

Transtorno do Espectro Autista. Desse modo, o artigo em questão trata-se de um recorte 

de uma pesquisa de mestrado em andamento. Para tanto, são apresentados os conceitos, 

mailto:joselyalves@ufu.br
mailto:gsoliveira@ufu.br
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estudos e conhecimentos identificados no processo de pesquisa bibliográfica realizada 

até o momento que corresponde ao primeiro passo da metodologia adotada para o 

desenvolvimento do trabalho na pós-graduação. 

A pesquisa bibliográfica caracteriza-se por ser uma etapa de fundamental 

importância, uma vez que proporciona maior conhecimento sobre a temática da 

investigação, possibilita conhecer os estudos que já foram realizados a respeito do 

assunto e subsidia as discussões e resultados que surgirão no decorrer do processo de 

pesquisa. Sendo assim, o objetivo principal desse trabalho, é realizar um estudo das 

obras de autores que abordam a temática das concepções dos professores bem como o 

Transtorno do Espectro Autista tendo como pano de fundo a educação matemática.  

A realização da pesquisa bibliográfica se justifica pela necessidade de buscar 

suporte teórico de modo a pricurar responder à problemática da pesquisa de mestrado, 

qual seja: Quais são as concepções dos professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental em relação à aprendizagem da Matemática por educandos com Transtorno 

do Espectro Autista? 

Assim sendo, serão apresentados os conhecimentos adquiridos com as pesquisas 

realizadas até o momento por meio da leitura de livros, artigos, dissertações e teses 

referentes à temática da pesquisa buscando-se identificar o conhecimento que já foi 

produzido na comunidade acadêmica e que podem subsidiar o desenvolvimento da 

pesquisa. 

 

Caminhos da pesquisa: um olhar sobre os estudos relativos às concepções dos 

professores quanto ao ensino de matemática e ao Transtorno do Espectro Autista 

Muitas são as possibilidades de pesquisa acerca do Transtorno do Espectro 

Autista sendo que o tema escolhido na proposta de trabalho do mestrado refere-se ao 

estudo das concepções
1
 dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental em 

                                                 
1
 Nesta pesquisa, adota-se o conceito de Alba Thompson (1997) que compreende concepção 

como sendo um sistema mental mais geral que engloba conceitos, preferências, significados, proposições, 

regras e noções dos professores que podem se manifestar em padrões de comportamento característicos 

de sua prática pedagógica. 
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relação à aprendizagem da Matemática por educandos com essa deficiência, tema este 

pouco investigado, mas essencial para as discussões no meio acadêmico.  

Nos últimos anos, com a crescente valorização do papel do professor nos 

processos educativos, o estudo acerca das suas concepções em relação ao ensino e à 

aprendizagem tem ocupado um espaço significativo nas pesquisas da área da Educação 

Matemática. 

Thompson (1997) é referência nesses estudos, e a partir de suas investigações, 

diversas outras pesquisas a respeito das concepções dos professores quanto ao ensino de 

matemática têm sido desenvolvidas. 

De acordo com esses estudos, as concepções são uma estrutura mental que 

incorpora crenças, significados, conceitos, regras e proposições dos professores a 

respeito da Matemática como disciplina e seu ensino-aprendizagem, bem como sobre 

seu papel como professor e do aluno como aprendiz.  Dessa forma, conforme Ponte 

(1992), as concepções dos professores sobre a matemática são influenciadas por suas 

experiências constituindo-se de forma simultânea tanto individual quanto socialmente.  

Tais concepções, conforme afirma Thompson (1997), influenciam 

significativamente o pensamento e a prática dos professores, e em função disso, existe  

 

[...] uma forte razão para acreditar que em matemática, as concepções dos 

professores (suas crenças, visões e preferências) sobre o conteúdo e seu 

ensino desempenham um papel importante no que se refere à sua eficiência 

como mediadores primários entre o conteúdo e os alunos (THOMPSON, 

1997, p.12). 

 

Nesse sentido, constata-se que as concepções do professor assumem um papel 

importante no conjunto de suas práticas motivando suas tomadas de decisões e 

determinando a forma como ele organiza as situações de aprendizagem. 

De acordo com Thompson existe uma diversidade de aspectos que podem ser 

levados em consideração no estudo das concepções dos professores acerca da 

aprendizagem da matemática e que podem ser organizados em quatro categorias 

fundamentais, quais sejam: concepções centradas no conteúdo com ênfase na 

compreensão conceitual; concepções centradas no conteúdo com ênfase na execução; 
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concepções centradas no aluno e como ele aprende e por fim, concepções centradas na 

organização da sala de aula. 

Ponte (1992) faz um levantamento dos estudos já realizados e evidencia algumas 

concepções de professores que concebem a Matemática como 

 

[...] uma ciência feita e acabada, cuja abordagem educativa deve ser feita 

num plano essencialmente formal. A Matemática é vista como uma disciplina 

escolar, compartimentada em diversas áreas, em que sobressaem a geometria 

e o cálculo. No entanto, alguns professores tinham uma visão diferente, em 

que a Matemática aparecia como um saber que se pode desenvolver a partir 

da experiência de cada um (PONTE, 1992, p.19).  

 

Entretanto, conforme aponta Thompson (1997), quanto mais se aprende sobre as 

concepções do professor em relação à matemática e ao ensino de matemática, mais 

relevante se torna compreender como essas concepções se formam e se modificam. 

Considerando-se que as concepções se manifestam num determinado contexto e 

tendo em vista a orientação de Thompson (1997) de que o estudo das concepções dos 

professores deve se dar levando em conta o contexto da sala de aula, há que se refletir 

sobre a diversidade encontrada nesse ambiente e como o professor tem lidado com essa 

questão.  

Nos últimos anos, as escolas têm vivenciado processos de inclusão onde a 

atenção se volta para o respeito às diferenças de cada indivíduo garantindo que os 

alunos com deficiências tenham acesso às salas de aula na escola regular e não só 

socializem como também tenham assegurados seus direitos à aprendizagem. 

Nesse sentido, alguns estudos bem como legislações, tanto nacionais quanto 

internacionais, têm sido produzidos concebendo a educação como direito humano com 

vistas à superação de desigualdades e apontando para a democratização do ensino 

conforme afirma Cunha (2016).  

Para garantir o atendimento a essa demanda, diversas reformas estão ocorrendo 

nas políticas públicas para a educação, principalmente no que tange à educação especial, 

tendo em vista a necessidade de melhor organização do espaço escolar, capacitação de 

professores e desenvolvimento de práticas educativas voltadas para alunos com 

deficiências.  
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A educação inclusiva propõe que todos os alunos com necessidades 

educacionais especiais sejam matriculados no ensino regular. Essa proposição ganha 

força, sobretudo, com a Declaração de Salamanca em 1994. Neste documento, 

reconhecem-se a necessidade e a urgência de se providenciar o acesso ao ensino regular 

de crianças, jovens e adultos nessa condição. Tendo sido signatário do documento, o 

Brasil compromete-se assim a alcançar os objetivos propostos no mesmo. Neste sentido, 

em 1996 quando da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN nº 9394/96 – já se pode perceber os movimentos em direção à valorização da 

educação inclusiva.  

Posteriormente outras legislações foram concebidas tendo como foco o processo 

de inclusão nas escolas, dentre as quais se destacam a Resolução CNE/CEB nº. 2 de 11 

de setembro de 2001 que instituiu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica e tornou obrigatória a matrícula de alunos com deficiência no ensino 

regular; a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

em 2008 que especificou quem são os sujeitos que compõem o público-alvo da 

educação especial e mais recentemente a Lei nº. 12.796/13 que deu nova redação ao 

artigo 58 da LDBEN nº. 9394/96 estabelecendo a educação especial como sendo a 

modalidade de educação escolar oferecida a alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  

Diante desse contexto, é possível perceber pelas políticas públicas no País, o 

reconhecimento do processo de inclusão como uma ação educacional que tem por 

objetivo proporcionar o ensino de acordo com as necessidades de cada aluno onde, de 

acordo com Cunha (2016, p.38), “[...] o ensino regular cumpre seu papel quando atende 

à diversidade discente com equidade, sem preconceitos, observando as especificidades 

de cada indivíduo, buscando sua formação integral”. 

Nesse contexto da inclusão escolar, considerando-se o universo do público-alvo 

da educação especial, encontram-se os alunos com autismo.  

O autismo é uma síndrome determinada a partir de características ou sintomas 

comportamentais ligados a comprometimentos na fala, dificuldades na interação social e 

atividades restritas e repetitivas que se apresenta antes dos três anos de idade conforme 

aponta Chiote (2015). Os sintomas diferem de um indivíduo para outro variando em 
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grau de intensidade e incidência de manifestações não tendo sido identificadas até o 

momento causas específicas para sua ocorrência. Considera-se ainda dentre os sintomas, 

a ausência de jogos simbólicos ou imaginativos. 

Consoante afirma Cunha (2016),  

 

Trata-se de uma síndrome tão complexa que pode haver diagnósticos 

médicos abarcando quadros comportamentais diferentes. Isto porque o 

autismo varia em grau de intensidade e incidência de sintomas. Tal 

heterogeneidade tem levado a revisão das diretrizes para o seu diagnóstico, 

inclusive com a mudança da nomenclatura para “Transtorno do Espectro 

Autista” (CUNHA, 2016, p.23) 

 

De acordo com o que aponta Batista e Bosa (2002), os primeiros estudos acerca 

do tema foram feitos por Leo Kanner (1943) e Hans Asperger (1944) que de forma 

independente produziram relatos sistemáticos dos casos que estudavam bem como 

hipóteses e teorias para essa síndrome até então desconhecida. Em seus atendimentos, 

Kanner observou que as crianças apresentavam características como inabilidade no 

relacionamento interpessoal, atrasos na aquisição da fala, dificuldades na atividade 

motora global e resistência a mudanças. Asperger, por sua vez, reconheceu 

características semelhantes, no entanto, fez descrições mais amplas no sentido de 

verificar a dificuldade na criança em fixar o olhar, a dificuldade dos pais em constatar 

os comprometimentos nos primeiros anos de vida da criança, e a presença de um 

transtorno profundo do afeto.  

Atualmente, é possível encontrar alguns estudos relacionados à temática do 

autismo assim como legislações como a Lei nº. 12.764 de 27 de dezembro de 2012
2
 

(Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista), no entanto, permanece uma grande dificuldade de se compreender essa 

síndrome, devido à sua complexidade. Tal fato acaba por comprometer a inclusão 

desses sujeitos seja na sociedade, seja no ambiente escolar. 

Entretanto, conforme esclarece Cunha (2016) apesar da movimentação nas 

políticas públicas para a educação inclusiva, há ainda uma carência na produção 

acadêmica nessa área que podem subsidiar o trabalho do professor o que dificulta o 

                                                 
2
 Por meio deste instituto legal, as pessoas com autismo passam a ser oficialmente consideradas 

como pessoas com deficiência, tendo direito a todas as políticas de inclusão. 
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processo de ensino e aprendizagem de alunos com Transtorno do Espectro Autista. Nas 

palavras do autor: 

 

A pouca literatura pedagógica ligada à prática na educação especial também 

contribui para o estado das coisas. A maior parte da produção acadêmica vem 

da área médica. O professor fica sem suporte específico para o trabalho 

docente [...]. Consequentemente, há na prática docente dificuldades para a 

elaboração de atividades diante das necessidades desses educandos 

(CUNHA, 2016, p. 48). 

 

Apesar de incipiente, é possível encontrar algumas obras que mostram os 

caminhos que a pesquisa sobre o Transtorno do Espectro Autista vem tomando no 

campo educacional. Dentre as publicações presentes, nota-se o esforço de autores e 

pesquisadores em conhecer mais sobre a síndrome e buscar alternativas para que a 

inclusão desses alunos seja efetiva. 

Em consulta ao Catálogo de Teses e Dissertações da Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), verificam-se os trabalhos 

desenvolvidos nos últimos anos com relatos de experiência, estudos sobre o 

Atendimento Educacional Especializado de educandos com TEA, práticas pedagógicas 

desenvolvidas, políticas públicas, dentre outros. 

Por meio dos livros pesquisados, dentre os quais encontram-se autores como 

Cunha (2016), Chiote (2015), Batista e Bosa (2002) e Oliveira (2015), notou-se que boa 

parte da discussão sobre a inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista versa 

sobre o ensino-aprendizagem da leitura e escrita e propostas para adaptação do aluno 

frente às suas dificuldades de interação e comunicação e às suas estereotipias. 

Especificamente a respeito do ensino de matemática a alunos com TEA, a maior 

parte da produção identificada está presente em anais de eventos como o Encontro 

Nacional de Educação Matemática (ENEM) e o Congresso Internacional de Ensino da 

Matemática, por exemplo, e em artigos científicos de revistas especializadas na área da 

Educação Matemática como a Revista Eletrônica de Educação Matemática 

(REVEMAT), Revista Brasileira de Educação em Ciências e Educação Matemática 

(ReBECEM). 

Dentre os estudos relativos à educação matemática no contexto do Transtorno do 

Espectro Autista nas publicações pesquisadas, nota-se que a maioria deles se concentra 
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em verificar os métodos pedagógicos para ensino da matemática para alunos com 

autismo bem como o desenvolvimento de atividades que podem ser trabalhadas com 

esses alunos tendo em vista um conteúdo específico da matemática, além de propostas 

de avaliação das habilidades matemáticas de educandos com essa deficiência. 

Quanto às concepções dos professores em relação ao Transtorno do Espectro 

Autista, foi encontrado um artigo publicado na revista “Diálogos e Perspectivas em 

Educação Especial” intitulado “Concepções de Professores sobre pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista” que traz um estudo de caso de natureza empírica e 

descritiva onde um grupo de 10 professores do ensino regular que atendiam alunos com 

TEA foi entrevistado.  

De acordo com a pesquisa, ao serem indagados sobre suas concepções sobre o 

que é o Transtorno do Espectro Autista, foi possível detectar que  

 

As definições das professoras a respeito do espectro do autismo são 

reveladoras de que, na prática, a concepção de EA ainda é pouco 

disseminada. É possível identificar que 40% das professoras compreendem 

ou se aproximam da definição apresentada pelo DSM-IV, que ressalta as 

dificuldades na interação social, comunicação e comportamento (SAMPAIO; 

MIURA, 2015, p. 153). 

 

Por meio da pesquisa apresentada no artigo mencionado, foi possível constatar a 

importância de haver maiores estudos sobre o Transtorno do Espectro Autista como 

forma de auxiliar o professor no trabalho pedagógico e garantir uma inclusão efetiva de 

alunos nessa condição. Conforme afirmam os autores, conhecer melhor sobre o 

transtorno é de fundamental importância, pois  

Em sala de aula, o trabalho com alunos, com espectro do autismo, exige do 

professor uma formação que possibilite conhecer as particularidades do 

transtorno, a fim de planejar atividades adaptadas ao seu comportamento. As 

rotinas permitem ao aluno saber quais serão as atividades do dia, como serão 

divididas as tarefas em sala de aula e, possibilita ao aluno compreender seu 

papel no ambiente escolar (SAMPAIO; MIURA, 2015, p. 156). 

 

Compreender as peculiaridades da criança com Transtorno do Espectro Autista - 

TEA, reconhecer suas possibilidades educativas, desenvolver práticas pedagógicas e 

ações inclusivas tem sido um grande desafio, principalmente quando se constata o 

aumento do número de matrículas de alunos nessa condição. 
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Sabe-se que, dentre outras características desses alunos, está a sua dificuldade 

em compreender conceitos abstratos e estabelecer relações concretas a respeito de 

conceitos matemáticos o que pode dificultar seu aprendizado no que tange à 

matemática. Nesse processo, conforme aponta Chiote (2015), o trabalho do professor e 

seu papel como mediador do conhecimento é essencial uma vez que a maneira como o 

professor coordena o processo, mediando a atividade do aluno com autismo, as 

aprendizagens podem ser favorecidas ou restringidas, o que pode impulsionar ou limitar 

o seu desenvolvimento.  

Diante dos estudos até então realizados, constata-se que em poucas 

oportunidades a atenção se volta ao professor e a como ele concebe a aprendizagem de 

alunos com autismo. Quando o foco passa a ser o ensino de Matemática, as pesquisas 

são ainda mais escassas. O estudo acerca das concepções dos professores tem, desse 

modo, sua importância enfatizada uma vez que o mesmo auxilia na compreensão do 

processo de ensino e de aprendizagem da Matemática. Além disso, a pesquisa a respeito 

das concepções dos professores fornece informações que podem ajudá-los a refletir 

sobre suas próprias práticas, subsidiando também a construção de programas de 

formação continuada. 

Diante deste cenário, relevante se torna depreender como o professor concebe o 

processo de aprendizado dos conhecimentos matemáticos por parte dos alunos com 

transtorno do espectro autista, ou seja, necessário se faz conhecer quais são concepções 

dos professores com relação aquisição de conhecimentos da matemática por parte 

desses educandos o que se configura como forma de preencher a lacuna existente nesse 

campo de estudo e oportunidade para desenvolver um estudo que possa contribuir para 

enriquecer o trabalho docente. 
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Resumo 
As observações do cotidiano escolar e a escuta dos relatos de professores sobre as 

dificuldades que passaram a enfrentar em sala de aula, ao assumir a educação de alunos 

com deficiência, instigaram-nos a pensar em que tais dificuldades diferiam daquelas 

enunciadas frequentemente pelos profissionais envolvidos nos processos (até então) 

regulares de ensino-aprendizagem. Um dos relatos de maior recorrência referia-se ao 

processo de apreensão de conteúdos curriculares pelos alunos com deficiência, muitas 

vezes descrito como mais lento, ou como extremamente difícil ou, ainda, inviável. 

Considerando que cada ser é único e diferente e, ao mesmo tempo, igual a todos os 

outros, há de se respeitar essa singularidade, seja criando ambientes e condições 

favoráveis que visem o desenvolvimento de suas potencialidades, seja estimulando 

capacidades já adquiridas, seja ampliando-as, de modo que se tenha sempre em mente 

que, pelo ato de educar, promove-se, também, dignidade e autonomia do educando. 

Podemos também considerar que todo e qualquer estudante, cuja deficiência/limitação                               

incida sobre sua condição de aprender, irá requerer estratégias de aprendizagem 

diferenciadas que facilitem seu processo. Desse modo, acreditando que assim como na 

alfabetização em língua portuguesa, somos e devemos ser também alfabetizados em 

matemática, essa pesquisa tem por objetivo compreender como o ensino de matemática 

para crianças com síndrome de Down tem ocorrido. Para tanto, a metodologia utilizada 

será de grupos colaborativos, nos quais serão destacados relatos de educadores sobre o 

planejamento das atividades educacionais e a elaboração de estratégias didáticas para 

ensinar matemática a alunos com síndrome de Down entre 6 e 10 anos. A partir dos 

resultados obtidos nas discussões e reflexões, pretende-se subsidiar ações e pesquisas 

voltadas para a melhoria e/ou o desenvolvimento de material didático e estratégias 

adequadas para a educação matemática desses estudantes. 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; educação matemática; síndrome de Down. 

 

Introdução  

Os anos de trabalho em um contexto educacional, nossas observações do 

cotidiano escolar e a escuta dos relatos de professores que apontavam as dificuldades 
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que passavam a enfrentar em sala de aula – ao assumir, por vezes pela primeira vez, a 

educação de alunos com deficiência – instigaram-nos a pensar em que tais dificuldades 

diferiam daquelas enunciadas frequentemente pelos profissionais envolvidos nos 

processos (até então) regulares de ensino-aprendizagem. Um dos relatos de maior 

recorrência referia-se ao processo de apreensão de conteúdos curriculares pelos alunos 

com deficiência, muitas vezes descrito como mais lento, ou como extremamente difícil 

ou, ainda, inviável.  

Outra questão que nos inquietava dizia respeito à argumentação apresentada por 

profissionais envolvidos com essa temática, de que a própria deficiência, uma vez 

reconhecida como tal, poderia ocasionar, um viés significativo do “olhar” dos 

educadores para seus alunos, que incidiria diretamente na possibilidade de, no contato 

direto com seus alunos com deficiência, passarem a supor a existência de dificuldades 

ou limitações maiores ou mais intransponíveis do que aquelas que os estudantes 

efetivamente apresentavam. Além disso, considerar tais dificuldades/limitações como 

inerentes ao aluno, mesmo quando advindas de (possíveis) falhas no processo ensino-

aprendizagem, significava que elas, não reconhecidas como passíveis de serem 

originadas pela ação docente, também não implicavam o professor e não poderiam ser 

devidas a questões, crenças e convicções suas, a respeito da deficiência. (MONTEIRO; 

MANZINI, 2008). 

Escapariam, desse modo, tanto a possibilidade de se pensar essas limitações 

relacionadas a uma eventual precariedade na formação – inicial ou continuada – do 

educador, quanto a possibilidade de, fruto do desconhecimento das especificidades do 

que se convencionou nomear deficiência, constituírem-se dificuldades na adaptação de 

currículos, o que talvez conduzisse à necessidade de se reverem práticas cotidianas 

desses professores.   

Considerando que cada ser é único e diferente e, ao mesmo tempo, igual a todos 

os outros, acreditamos que há de se respeitar essa singularidade, seja criando ambientes 

e condições favoráveis que visem o desenvolvimento de suas potencialidades, seja 

estimulando capacidades já adquiridas, seja ampliando-as, de modo que se tenha sempre 

em mente que, pelo ato de educar, promove-se, também, dignidade e autonomia do 

educando (FREIRE, 1996). 



 

1866 

 

Assim sendo, podemos também considerar que todo e qualquer estudante, cuja 

deficiência/limitação incida sobre sua condição de aprender, irá requerer estratégias de 

aprendizagem diferenciadas que facilitem seu processo: “Para ensinar a turma toda, 

parte-se do fato de que os alunos sempre sabem alguma coisa, de que todo educando 

pode aprender, mas no tempo e do jeito que lhe é próprio” (MANTOAN, 2003). 

Inicialmente, nossa ideia, diante das inquietações e reflexões relatadas, era 

desenvolver, como forma de contribuir com a prática docente, materiais específicos de 

ensino da matemática para alunos com deficiência. 

A escolha da disciplina matemática está vinculada à nossa prática como 

professora alfabetizadora, às nossas pesquisas e discussões sobre estratégias de 

aprendizagem para crianças com dificuldades diversas e à nossa convicção de que, 

assim como na alfabetização em língua portuguesa, somos e devemos ser também 

alfabetizados em matemática.  

É preciso considerar que esta disciplina tradicionalmente figura como um campo 

em que os conceitos são bastante abstratos e os próprios processos de ensino-

aprendizagem muitas vezes excluem a possibilidade de se utilizarem materiais simples, 

estratégias de concreção de conceitos e linguagem lúdica. Talvez pela obrigatoriedade 

de se cumprir o currículo, os jogos, por exemplo, parecem ser utilizados sem 

intencionalidade ou mesmo para cobrir lacunas do planejamento pedagógico, ao invés 

de serem considerados parte integrante das atividades pedagógicas. O jogo, no entanto, 

promove a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno, tornando-se importante aliado 

para o ensino, uma vez que “o aproxima dos conteúdos culturais a serem veiculados na 

escola, além de poder estar promovendo o desenvolvimento de novas estruturas 

cognitivas”, como afirma Moura (2011). 

Quanto ao tema da pesquisa, optamos por fazer um recorte que, ao mesmo 

tempo que privilegiasse o contexto específico do processo educacional de alunos com 

deficiência, também pudesse ser descrito com alguma propriedade, a partir da literatura 

especializada, além de trazer o desafio da educação matemática como uma referência 

para a pesquisa. Isso, dada a diversidade de situações e a multiplicidade de vozes que 

encontramos no campo dos estudos sobre a deficiência e sua relação com a educação 

especial/inclusiva, falando de impasses, conquistas, avanços, retrocessos. 
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O intuito, dessa forma, é pesquisar como o ensino de matemática para crianças 

com síndrome de Down tem ocorrido em Uberlândia e que dificuldades e desafios têm 

sido relatados pelos educadores, quando do planejamento das atividades educacionais e 

estratégias didáticas direcionadas a elas, uma vez que a dificuldade de se trabalhar 

matemática com crianças com síndrome de Down, assim como a busca de novas 

estratégias de ensino que garantam sua aprendizagem, têm sido objeto de relatos e 

pesquisas no meio educacional (AGGIO; VARELLA, 2012; CARMO, 2012; COSTA; 

PICHARILLO; ELIAS, 2017).  

 

Desenvolvimento 

Matemática não é somente contas e números. Ela está presente no nosso dia a 

dia e envolve conceitos como tamanho, forma, tempo e dinheiro. Desde bem pequenas, 

as crianças utilizam alguns desses conceitos ao jogar (“marquei mais um gol”), brincar 

(“posso tentar mais uma vez?”), escolher o que comer (“quero mais arroz e menos 

carne”) e, à medida que vão crescendo, ampliam sua capacidade de lidar com esses 

conceitos, incorporando elementos ao seu repertório quando, por exemplo, aprendem a 

olhar as horas, reconhecer e utilizar notas e moedas, observar prazos para entrega de 

trabalhos etc. O papel da matemática na resolução de problemas cotidianos é 

fundamental; além de constituir um “componente importante na construção da 

cidadania, na medida em que a sociedade se utiliza, cada vez mais, de conhecimentos 

científicos e recursos tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se apropriar” 

(BRASIL, 1997). 

Mas, se por um lado, a matemática é uma área de conhecimento de grande 

importância, por outro, no entanto, configura um fator de preocupação tanto para 

gestores e organismos oficiais incumbidos de avaliar o desempenho discente, quanto 

para educadores. Encontramos, já na introdução dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1997): “Os resultados de desempenho em matemática mostram um rendimento geral 

insatisfatório, pois os percentuais em sua maioria situam-se abaixo de 50%” – o que 

poderia ser resultado da prática cotidiana mecânica e desprovida de significado para o 

aluno.  
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A educação, porém, como afirma a Constituição Federal de 1988, art. 205, é um 

direito de todos (BRASIL, 1988). No artigo 208, inciso III, o documento estabelece a 

garantia do “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (idem, ib.). Também o Estatuto da Criança 

e do Adolescente - ECA, Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, no artigo 54, inciso III, 

determina que seja oferecido “atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” e, ainda, segundo a 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos (UNESCO, 1998), artigo 3, inciso 5:  

 

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 

deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que 

garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer 

tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo. 

 

Observe-se que, a despeito do tempo decorrido desde a promulgação da 

Constituição Cidadã de 1988, as ações e, consequentemente, os estudos e discussões 

sobre a inclusão de pessoas com deficiência em classes regulares parecem ter-se 

demorado para se efetivar. Neste sentido, entendemos o relevante papel da Declaração 

de Salamanca - Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades 

Educativas Especiais, de 1994, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB, Lei 9.394, promulgada em 20 de dezembro de 1996.  

No que diz respeito às atuais diretrizes, encontram-se disponibilizados no sítio 

eletrônico do Ministério da Educação diversos documentos e notas técnicas, contendo 

referências importantes quanto aos princípios norteadores do processo. Destes 

destacamos o documento intitulado Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, estabelecido em 2008 (e que passou, em 2013, por 

uma atualização de dados). O documento aponta para a importância de os sistemas de 

ensino responderem às necessidades especiais dos estudantes com deficiência, 

garantindo-lhes atendimento educacional especializado, bem como a formação de 

professores para esse atendimento específico e dos demais profissionais para a inclusão:  

 

As diretrizes da Política de Educação Especial se fundamentam na 

diferenciação para incluir e são extensivas a todas as ações e serviços da 
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educação especial, devendo estar presentes transversalmente, em todas as 

modalidades e níveis de ensino. (MANTOAN, 2011). 

 

Assim, ao considerarmos a possibilidade de se trabalhar o ensino da matemática 

com crianças com síndrome de Down, levamos em consideração, de um lado, os 

princípios que orientam o fazer educativo a partir da perspectiva já consagrada do texto 

da Política, que introduz a novidade do atendimento educacional especializado – AEE –  

enquanto que, de outro, consideramos, provisoriamente, os indicadores (em geral 

advindos do contexto médico) que permitem que se identifique a síndrome e suas 

características. 

Destaquemos, como primeiro aspecto, que a síndrome de Down é uma condição 

genética e não uma doença – como tende a acreditar o senso comum – não podendo, 

portanto, ser tratada como tal (CASTRO; PIMENTEL, 2009). Ela se apresenta de 

formas diferentes em cada indivíduo e, embora estudos apontem que o desenvolvimento 

da criança com síndrome de Down se dê como o de qualquer outra criança que não 

possui qualquer síndrome - no que diz respeito às influências culturais, sociais e 

genéticas - existe uma dificuldade comum entre elas, relacionada à menor capacidade de 

abstração e concentração, de sorte que a aprendizagem tende a ocorrer de forma mais 

lenta (comparando-se às crianças que não têm a síndrome) devido às alterações 

cerebrais causadas pela presença extra do cromossomo 21, que acarretaria dificuldades 

no desenvolvimento intelectual (CASTRO; PIMENTEL, 2009). 

É preciso destacar, por fim, o papel dos educadores no processo de pesquisa e 

construção de recursos didáticos que viabilizem a inclusão de alunos com as 

dificuldades associadas com a síndrome, especialmente aquelas que incidem na 

aquisição de habilidades ligadas ao raciocínio lógico-matemático. Bem sabemos que, 

sem implicação e participação no processo, quaisquer propostas, por mais bem 

elaboradas e efetivas que possam ser, poderão ser simplesmente rejeitadas ou 

subvalorizadas, em detrimento de estratégias já conhecidas, que, por mais frágeis ou 

ineficazes que sejam, representam formas didáticas com as quais o professor já mantém 

familiaridade. Diante do desconhecido, do aparentemente difícil, do diferente, não é 

improvável que recorramos a recursos que já dominamos.  
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A pesquisa será desenvolvida na perspectiva qualitativa, sendo a metodologia a 

ser utilizada os grupos colaborativos - como descrito a seguir – por meio da constituição 

de um grupo formado por seis educadores da rede pública, que estejam vivenciando ou 

tenham vivenciado, recentemente, o processo de ensino de matemática para alunos com 

síndrome de Down, com idade entre 6 e 10 anos, que podem ou não estar incluídos em 

classes regulares ou frequentando classes/escolas especiais.   

Os grupos colaborativos constituem-se uma prática em que os educadores 

estabelecem trocas, discutem e refletem sobre a atividade docente, constroem juntos o 

conhecimento, norteando suas ações com base nas experiências vivenciadas, o que 

favorece, por consequência, a formação continuada.  

É nosso entendimento que, se  

  

os métodos de trabalho precisam ser vivenciados, em toda sua extensão, pela 

experiência continuada, pelas trocas, pelos tropeços, pelas críticas, pela sua 

integração mediada pelo próprio modo de ser do pesquisador como pessoa 

(GATTI, 2012),  

 

mapear as dificuldades apontadas pelos educadores do ensino regular e da 

educação especial com relação ao ensino de matemática, por meio de um grupo 

colaborativo, surge como uma alternativa de trabalho viável para o desenvolvimento 

desta pesquisa. Além disso, a aproximação entre a universidade e a escola, como 

afirmam Tanaka e Passos (2015), contribui para a formação dos professores e, 

consequentemente, para o aprendizado dos alunos, uma vez que, segundo essas mesmas 

autoras, “a universidade, ao se aproximar da prática pedagógica das escolas, auxilia os 

professores nas diversas questões pedagógicas referentes à sala de aula e à formação 

docente”. 

Segundo Crecci e Fiorentini (2013), o surgimento de grupos colaborativos, no 

Brasil, envolvendo a parceria entre professores universitários e professores da escola 

básica e tendo como foco de análise as práticas de ensinar e aprender na educação 

básica, é um fenômeno que surgiu a partir da década de 1990. Nesses grupos, os 

professores sentem-se valorizados, uma vez que experimentam a oportunidade de expor 

suas ideias e projetos e são instigados a realizar novas experiências e a compartilhá-las 

(GAMA; FIORENTINI, 2009). 
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Primeiramente, faremos um levantamento junto às Secretarias Municipal e 

Estadual de Educação, das escolas onde estão inseridos os estudantes com síndrome de 

Down, para selecionar as que participarão da pesquisa. 

A seguir, apresentaremos às escolas selecionadas a pesquisa, seus objetivos e 

contribuições para a instituição, junto a uma solicitação aos seus dirigentes, de 

indicação de educadores que constituirão o grupo colaborativo, atendendo aos seguintes 

critérios: 1) estar atuando (ou já ter atuado) em sala de aula com criança com síndrome 

de Down com idade entre 6 e 10 anos; 2) dispor-se a participar da pesquisa. 

Uma vez constituído o grupo, será possível estabelecer as atividades a serem 

desenvolvidas, como: elaboração de cronograma de reuniões e estudos, seleção de 

bibliografia, organização de documentos a serem utilizados para realização da pesquisa, 

formas de registro das atividades. Da mesma forma, a Autorização de uso de imagem, 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e outros documentos que venham a ser 

necessários) serão providenciados de acordo com os parâmetros exigidos para o tipo de 

pesquisa que realizaremos. 

 

Conclusão 

A experiência, a observação, a preocupação com a educação matemática de 

alunos em fase de alfabetização, a necessidade de se desenvolver materiais e estratégias 

pedagógicas para a educação matemática de pessoas com deficiência – que, 

supostamente, apresentariam um grau maior de dificuldade – e o desejo de pesquisar de 

modo sistemático tais fatores, levaram-nos às escolhas que ora se convertem nesta 

pesquisa. 

Para atender aos objetivos propostos, a partir dos resultados (estudos, discussões 

e reflexões dos grupos), a pesquisa subsidiará ações e pesquisas voltadas para a 

melhoria e/ou o desenvolvimento de material didático e de estratégias adequadas para a 

educação matemática de alunos com síndrome de Down, de forma a minimizar as 

dificuldades desses estudantes. 

Por fim, em virtude de se tratar de uma pesquisa em desenvolvimento, como 

parte das atividades de Mestrado e, por esse motivo contar com um período delimitado, 

esperamos que nossa iniciativa possa estabelecer o início de um processo de 
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sensibilização, discussão e busca constante de reflexão e melhorias sobre o tema 

proposto. 

A inclusão é possível, ainda que não seja fácil. Possível porque, certamente, 

representa um ideal de justiça e igualdade, com a concretização de práticas que visam 

iguais oportunidades de aprendizagem. Mas nada fácil, pois que desafia a escola e os 

que pensam as práticas ali postas em cena a tornar seus currículos mais abrangentes e 

flexíveis. Para todos. 
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Resumo 
As dificuldades apresentadas no ensino e aprendizagem da matemática têm 

desencadeado diversas pesquisas com o intuito de analisar e colaborar na tentativa de 

amenizar ou até mesmo solucionar as possíveis dificuldades encontradas neste patamar. 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar e analisar quais as percepções de 12 

professores, que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, sobre suas práticas 

pedagógicas no ensino da matemática e como essas contribuem (e se contribuem) para a 

aprendizagem de seus alunos. O estudo será realizado em uma escola estadual na cidade 

de Uberlândia-MG, com 12 docentes, em 12 turmas de 2º ao 4º ano do ensino 

fundamental. Após estudos com embasamento teórico, decidiu-se por desenvolver uma 

pesquisa fundamentada no método materialista histórico dialético, para que todo o 

fenômeno seja observado e analisado. Como pesquisadoras, propõe-se a realização de 

entrevista e sessões reflexivas, tendo o intuito de, em constante movimento de interação 

professores-alunos-pesquisadoras, realizar análises e reflexões sobre as práticas 

desenvolvidas para que, em colaboração, desenvolver planejamento e execução de ações 

que possam oportunizar melhoria na aprendizagem dos alunos.  

 

Palavras-chave: Aprendizagem matemática; Práticas pedagógicas; Formação de 

professores que ensinam matemática. 

 

INTRODUÇÃO 

A relevância da temática é evidenciada em pesquisas que têm o ensino de 

matemática nos anos inicias do ensino fundamental como objeto de investigação, e 

apresenta algumas dificuldades de aprendizagem, ocasionando déficits em variados 

conteúdos matemáticos.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997), o 

ensino da matemática costuma provocar duas sensações contraditórias, tanto por parte 
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1876 

 

de quem ensina, como por parte de quem aprende: de um lado, a constatação de que se 

trata de uma área de conhecimento importante; de outro, a insatisfação diante dos 

resultados negativos obtidos com muita frequência em relação à sua aprendizagem. 

No documento intitulado Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 

2018, p. 263), no que se refere aos alunos na área da matemática, detecta-se que: 

[...] espera-se que eles desenvolvam a capacidade de identificar 

oportunidades de utilização da matemática para resolver problemas, 

aplicando conceitos, procedimentos e resultados para obter soluções e 

interpretá-las segundo os contextos das situações. 

 

Portanto, na BNCC (BRASIL, 2018), o ensino da matemática nos anos iniciais, 

deve retornar às práticas sociais experimentadas na vivência dos alunos com números, 

forma e espaço e naquilo que foi desenvolvido na Educação Infantil para só então 

iniciar um processo de continuação e sistematização das noções matemáticas. 

O ensino da matemática é uma área de conhecimento importante e necessário 

tanto no aprendizado escolar, como no cotidiano. Porém, durante minha experiência 

docente, tenho vivenciado diversas situações em que há receio por parte dos alunos em 

relação aos conteúdos de matemática por entenderem que são difíceis de aprender e 

muitos se culpam pelo fato da aprendizagem não ocorrer de forma satisfatória, 

justificando-a devido à falta de estudos ou empenho por parte dos mesmos. 

Diante disto, percebe-se que a situação escolar no ensino da matemática 

encontra-se numa posição frágil e na credibilidade que a não aprendizagem seja pelo 

fato dos alunos não possuírem interesse em aprender os conteúdos ensinados pelos 

docentes.  

Refletindo sobre as dificuldades que os alunos possuem em aprender matemática 

é que surgiu a necessidade de pesquisar sobre o assunto, de buscar respostas para 

entender o porquê de grande parte dos alunos não conseguirem consolidar alguns dos 

conteúdos da disciplina de matemática e, desta forma, encontram-se em estado de 

defasagem na aprendizagem matemática. 

De acordo com os PCN (BRASIL, 1997), a constatação da importância do 

ensino de matemática apoia-se no fato de que a matemática desempenha papel decisivo 

no cotidiano da sociedade, pois permite resolver problemas da vida diária, tem muitas 
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utilizações no mundo do trabalho e funciona como instrumento essencial para a 

construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. Do mesmo modo, interfere 

fortemente na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento e no 

raciocínio dedutivo do aluno.  

Lecionando a mais de 10 anos para os anos iniciais do ensino fundamental, 

nunca foi possível compreender porque muitos dos alunos chegam ao 6º ano do ensino 

fundamental com déficit na aprendizagem matemática. No decorrer do tempo de 

experiência docente, percebeu-se que a grande maioria dos alunos nas respectivas 

turmas, gostavam muito das aulas de matemática e não apresentavam dificuldades em 

desenvolver os conteúdos propostos nesta disciplina. 

Porém, ao dialogar com colegas de trabalho, percebeu-se que muitos dos alunos 

a partir do 3º ano, apresentavam dificuldades na compreensão dos conteúdos da 

matemática, e muitos dos docentes, se viam angustiados por não saberem como 

poderiam auxiliar seus alunos. Desta forma, emergiu a necessidade de investigar o olhar 

dos professores no ensino da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, pois  

 

A insatisfação revela que há problemas a serem enfrentados, tais como a 

necessidade de reverter um ensino centrado em procedimentos mecânicos, 

desprovidos de significados para o aluno. Há urgência em reformular 

objetivos, rever conteúdos e buscar metodologias compatíveis com a 

formação que hoje a sociedade reclama. (BRASIL, 1997, p.12) 

 

Pensando neste pilar da educação é que identificou-se a importância em 

investigar e analisar quais as percepções de 12 professores, que atuam nos anos iniciais 

do ensino fundamental, sobre suas práticas pedagógicas no ensino da matemática e 

como estas contribuem (e se contribuem) para a aprendizagem de seus alunos. Sendo 

este nosso objetivo principal podemos elencar questionamentos derivados dele: Quais 

práticas pedagógicas são desenvolvidas pelos docentes dos anos iniciais do ensino 

fundamental? Como os professores ensinam os conteúdos de matemática de forma que 

os objetivos propostos sejam atingidos? Tentando compreender estes questionamentos 

serão realizados estudos baseados na Teoria Histórico-Cultural tendo um recorte do 

olhar do professor que ensina matemática nos anos iniciais no ensino fundamental de 

uma escola estadual da cidade de Uberlândia-MG.  
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Moura (2017) afirma que é necessário fazer com que haja uma mudança 

qualitativa naqueles a quem a ação pedagógica se dirige, fazendo com que eles se 

apropriem de conhecimentos considerados relevantes para si. Diz ainda que o professor 

é como um profissional que se aprimora na realização do seu objetivo profissional. 

Frente a essa justificativa, o projeto de pesquisa, buscará responder à seguinte 

indagação: Como os professores dos anos iniciais do ensino fundamental, de uma escola 

estadual na cidade de Uberlândia-MG, percebem suas práticas pedagógicas no ensino da 

matemática e como estas contribuem (e se contribuem) para a aprendizagem de seus 

alunos?  

No que se refere às contribuições que o presente estudo pode conferir, fica 

evidenciado que, ao após identificar e analisar o olhar de professores que ensinam 

matemática em uma escola estadual de Uberlândia-MG podem ser pensadas ações que 

auxiliem docentes no processo de alfabetização matemática. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar e analisar quais as percepções de 12 

professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, em uma, sobre suas 

práticas pedagógicas no ensino da matemática e como estas contribuem (e se 

contribuem) para a aprendizagem de seus alunos. Como objetivos específicos, pretende-

se: i) analisar e compreender a formação inicial dos professores dos anos iniciais; ii) 

identificar e compreender possíveis dificuldades dos professores em ensinar os 

conteúdos propostos no currículo na área da matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

Segundo Vigotski (1994), o aprendizado das crianças começa muito antes de 

elas frequentarem a escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se 

defronta na escola tem sempre uma história prévia. A linguagem matemática está 

presente desde antes de a criança começar a frequentar a escola, ou seja, mesmo antes 

de toda a trajetória da alfabetização, que ocorre em nosso país até o terceiro ano do 

ensino fundamental da educação básica, a criança já possui algum tipo de contato com a 

experiência matemática. 
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De acordo com a LDB (2013), o processo de alfabetização acontece em um 

período de 5 anos
3
 em que a criança deverá sedimentar o conhecimento matemático 

para então prosperar nos anos seguintes. Trata-se, portanto de um período longo (5 

anos) para a alfabetização matemática. Contudo, longo no sentido de tempo, mas muito 

curto no sentido do desenvolvimento humano, de atividades necessárias para o 

aprendizado das crianças.  

Tal período inicial de aprendizado matemático carece de atenção especial, uma 

vez que refere-se ao momento inicial da construção do pensamento matemático. Para 

Vigotski (1998), os conhecimentos iniciais, assim compreendidos como o acesso do 

sujeito aos objetos do conhecimento, ocorrem de forma mediática, intermediada pela 

linguagem. 

Neste contexto, é fundamental que o professor desenvolva sua prática 

pedagógica tendo a preocupação de trabalhar com conceitos matemáticos e não apenas 

as definições matemáticas. Para Moura (2017), para que os sujeitos se apropriem de 

conceitos teóricos, é preciso que também haja uma atividade específica direcionada a 

esse fim. Ou seja, a atividade de aprendizagem deverá ter uma estreita relação com a 

atividade de ensino. 

No processo de ensino e aprendizagem, é importante que se propicie aptidões 

novas, consequentemente, funções psíquicas novas, pois para Leontiev (1978), a 

aquisição da linguagem não é outra coisa senão o processo de apropriação das 

operações de palavras que são fixadas historicamente nas suas significações.  

Assim sendo, o sentido da linguagem matemática vem se transformando ao 

longo dos anos. Segundo D’ Antônio (2006, p. 31) tratava-se de 

 

Uma concepção formalista da Matemática, segundo a qual a Matemática 

consistiria apenas em axiomas, definições e teoremas, isto é, na manipulação 

de sinais escritos e fórmulas de acordo com determinadas regras, que 

                                                 
3
 A Lei nº. 12.796/2013 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e incluiu o dever do 

Estado com a educação escolar a partir dos 4 anos já na educação infantil, razão pela qual optamos por 

considerar o período de alfabetização matemática a partir dos 4 anos de idade, cessando no terceiro 

ano de ensino fundamental da educação básica, com idade de 8 anos, razão pela qual o período 

considerado de 5 anos para a educação matemática. 
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priorizam sua função formal e denotam o caráter restrito dessa linguagem. 

 

Ainda sobre essa perspectiva, temos Lorensatti (2009, p. 2) alega que: 

 

A linguagem matemática pode ser definida como um sistema simbólico, com 

símbolos próprios que se relacionam segundo determinadas regras. Esse 

conjunto de símbolos e regras deve ser entendido pela comunidade que o 

utiliza. A apropriação desse conhecimento é indissociável do processo de 

construção do conhecimento matemático. 

 

Para D’ Antônio (2006, p. 31) “[...] sempre é possível atribuir um sentido e/ou 

significado diferente aos termos, símbolos e leis utilizados na Matemática.” 

 

A criança não está de modo algum sozinha em face do mundo que a rodeia. 

As suas relações com o mundo têm sempre por intermediário a relação do 

homem aos outros seres humanos; a sua atividade está sempre inserida na 

comunicação. A comunicação é a condição necessária e específica do 

desenvolvimento do homem na sociedade. (LEONTIEV, 1978, p. 271) 

 

Entendemos assim, que o aprendizado ocorre em relações que se instalam entre 

os homens, ou seja, onde os sujeitos interagem uns com os outros para só então, ocorrer 

a aprendizagem de determinado conteúdo. 

Vigotski (1998) defende que o desenvolvimento e a aprendizagem apresentam 

um movimento dialético, ou seja, estão em constante diálogo desde o nascimento da 

criança, uma vez que todo homem é um ser histórico e, portanto, cultural. Para explicar 

melhor o conceito acima mencionado, o referido autor compreende o 

desenvolvimento humano em dois níveis, sendo o primeiro denominado de real e o 

segundo de potencial. 

No desenvolvimento real estão inseridos todos os conhecimentos que a criança 

consegue resolver sozinha, a depender do seu nível cognitivo, independentemente da 

idade. Ao passo que o segundo nível – desenvolvimento potencial – estabelece o 

conjunto de atividades que a criança não consegue desenvolver sozinha, mas que, com a 

mediação de alguém que lhe fornece orientações, ela consegue resolver (VIGOTSKI, 

1998). 

E é na distância entre o nível de conhecimento real e o nível de conhecimento 

potencial que reside o conceito de zona de desenvolvimento iminente (PRESTES, 
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2013), que nas palavras de Vygotsky (1998, p. 97) trata-se de “[...] funções que ainda 

não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 

amadurecerão, mas que estão, presentemente em estado embrionário”. 

No que se refere ao desenvolvimento potencial e, relacionando a teoria histórico-

cultural para o ramo da educação, fica nítido que o papel do professor, enquanto um dos 

elementos mediadores e propulsores de orientações às crianças, torna-se essencial e 

necessário. 

Para o desenvolvimento da pesquisa em questão, a escolha do processo 

metodológico é importante para o alcance dos objetivos traçados, razão pela qual torna-

se necessário esclarecermos a metodologia a ser utilizada. 

O projeto de pesquisa será desenvolvido em uma escola estadual, na cidade de 

Uberlândia-MG, em um estudo de campo realizado com 12 professores, mais 

especificadamente, professores atuantes do 2º ao 4º ano do ensino fundamental. A 

pesquisa desenvolvida terá características embasadas no método materialista histórico 

dialético, para que todo o fenômeno seja observado e analisado.  

Serão realizadas entrevistas com os participantes, sessões reflexivas (IBIAPINA 

2008), tanto com um grupo de professores atuantes no mesmo ano de ensino, bem como 

com todo o grupo de professores participantes da pesquisa; observações de módulos
4
 

dos professores com a supervisão, assim como, o estudo de documentos oficiais 

pertinentes ao ensino da matemática. 

Para cumprir os objetivos propostos, esta pesquisa buscará momentos de 

reflexão do ensino da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, optando-se 

pela pesquisa qualitativa, tendo em vista o caráter subjetivo do objeto. Pois segundo 

Minayo (2009, p. 21),  

 

                                                 
4
 Módulo é a carga horária destinada ao professor, para preparação das aulas, formação 

continuada, elaboração e correção de avalições, dentre outras atividades inerentes a sua atuação como 

docente, bem como cumpri-lo apresentando as estratégias desenvolvidas na metodologia em sala de aula, 

suas eventuais dúvidas para serem analisadas frente ao pedagogo. Visto que uma das funções exercidas 

pelo pedagogo nesta escola, é de auxiliar o corpo docente em metodologias que possam contribuir na 

inovação de conteúdos nas disciplinas ministradas pelos docentes. 



 

1882 

 

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, dos motivos, 

das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de 

fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o 

ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por 

interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com 

seus semelhantes. 

 

Para a utilização de entrevista a ser proposta aos professores dos 2º e 4º anos do 

ensino fundamental, Gil (2008, p. 117) esclarece que, 

 

[...] pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se 

apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de 

obtenção dos dados que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, 

uma forma de interação social. É uma forma de diálogo assimétrico, em que 

uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de 

informação. 

 

As sessões reflexivas que serão realizadas com os professores, servirão para 

análise das práticas de ensino e aprendizagem desenvolvidas em suas respectivas 

práticas pedagógicas. De acordo com Ibiapina (2008, p. 22), em uma sessão reflexiva, 

 

É preciso compreender que o que será, antes de tudo, solicitado aos docentes 

é o seu engajamento no processo de reflexão sobre determinado aspecto da 

prática, processo que levará esses profissionais a explorar situação nova 

associada à prática docente e a compreender teorias e hábitos não 

conscientes, para, a partir da reflexividade, construir entendimento das 

determinações históricas e dos vieses ideológicos que ancoram a prática 

escolar, contribuindo, assim, para concretização dos ideais de formação e 

desenvolvimento profissional e de produção de teorias mais próximas dos 

anseios sociais de mudança da sala de aula, da escola e da sociedade. 

 

Quanto à escolha do método, elegeu-se o dialético, pois segundo Thalheimer 

(1979) a dialética é a investigação por meio da contraposição de elementos conflitantes 

e a compreensão do papel desses elementos em um fenômeno, considerando o contexto 

cultural e social dos envolvidos.  

 

CONCLUSÃO 

Com o desenvolvimento dessa pesquisa, espera-se contribuir na reflexão dos 

professores participantes em suas práticas pedagógicas, bem como entender o processo 

de ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos, no intuito de colaborar para a 

significação dos conteúdos matemáticos na vivência da comunidade escolar. Portanto, 
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almeja-se que ao final dessa pesquisa, os professores partícipes, pesquisadores e os mais 

variados segmentos educacionais da escola, em colaboração, possam desenvolver 

planejamento e execução de ações que possam oportunizar melhoria na aprendizagem 

dos alunos.  
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Resumo 

Este estudo tem como premissa compreender como os recursos e estratégias 

pedagógicas diferenciadas utilizadas em Salas de Recursos Multifuncionais contribuem 

para o ensino de Matemática junto a alunos com deficiência intelectual. Colaboram com 

esta pesquisa 10 professoras de Atendimento Educacional Especializado, lotadas na 

rede municipal de uma cidade de porte médio do sudeste goiano. A escolha 

metodológica pela pesquisa-ação colaborativa se justifica por possibilitar a reflexão 

crítica sobre a ação docente, com vistas à produção de conhecimento científico. Os 

resultados preliminares apontam que os alunos com deficiência intelectual têm sido 

relegados a uma situação de invisibilidade na sala de aula, enxergados como aqueles 

que “não aprendem”, bastando, portanto, mantê-los “ocupados”. Os conhecimentos 

lógico-matemáticos, por vezes, são suprimidos ou minimizados em detrimento da 

leitura/escrita. Os alunos são alvos de práticas nas Salas de Recursos Multifuncionais 

que nem sempre dialogam com o currículo ensinado na sala comum, com atividades 

pedagógicas pouco desafiadoras e/ou repetitivas, marcadas por forte aspecto 

assistencialista e infantilizador.  

 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Deficiência Intelectual; Educação Especial.  

 

 

Introdução 

Segundo os dados do censo escolar de 2016, fornecidos pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio Teixeira” (INEP, 2017), o Brasil possui 

aproximadamente 15 milhões de alunos matriculados no primeiro segmento do Ensino 

Fundamental (EF). Os números brasileiros tanto impressionam pelo quantitativo, como 

preocupam pela qualidade. Em pesquisa encomendada em 2016 pela Associação 

Brasileira de Educação (ABE), o país ocupa o penúltimo lugar em ranking global de 

mailto:reis.claudineivieira@gmail.com
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educação feito em 40 países, em avaliações realizadas nas áreas de Matemática, 

Ciências e habilidades linguísticas.  

A qualidade da educação brasileira também é colocada à prova pelo Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), coordenado pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Ao avaliarem 70 países membros 

e parceiros, o Brasil obteve a 66ª posição em Matemática. O que podemos depreender 

destes números? Os resultados aquém indicam que os discentes não estão alcançando os 

objetivos elementares do ensino, que é a leitura/escrita e o domínio das operações 

matemáticas básicas – conhecimentos essenciais para o exercício da cidadania.  

Os dados elencados ilustram a preocupação que norteia pesquisas por todo o 

território: em um cenário de tantas ausências e lacunas, que tipo de práticas pedagógicas 

têm ocorrido nas salas de aulas das diferentes regiões do país? Ao final do primeiro 

segmento do EF (5º Ano) espera-se que os alunos estejam alfabetizados, desenvolvendo 

sua proficiência em leitura e servindo-se da escrita como instrumento de inserção social 

cotidiana e de escolarização. Some-se a este panorama, a aquisição significativa dos 

conhecimentos lógico-matemáticos (MEC, 2010).  

Todavia, os indicadores de qualidade de ensino, tanto nacionais quanto 

internacionais, desvelam outra realidade: uma porcentagem significativa de alunos 

ingressam nos Anos Finais do EF (6º a 9º Ano) sem o domínio mínimo das práticas de 

leitura/escrita e conhecimentos lógico-matemáticos (FERRAZ, 2012). Tal realidade é 

ainda mais preocupante (e em igual medida, desafiante) quando nosso olhar se volta aos 

alunos que apresentam alguma deficiência. Uma expressiva maioria ingressa no 3º ciclo 

do EF (a partir do 6º Ano) sem estabelecer relações de ordem numérica ou 

correspondência entre tamanhos; desconhecem o sistema de numeração decimal ou 

grandezas e medidas, dentre outros. 

Dos números impressionantes de matrículas registradas no EF citados 

anteriormente, cerca de 460 mil representam alunos público-alvo da Educação Especial 

(Paee). As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 

Resolução CNE/CEB Nº 04, de 02 de outubro de 2009 (BRASIL, 2009), explicitam em 

seu art. 4º, os alunos com deficiência como sendo:  
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I – Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual, mental ou sensorial.  

II – Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que 

apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 

comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 

motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome 

de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância 

(psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação.  

III – Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um 

potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 

humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e 

criatividade. (BRASIL, 2009, p. 01)  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2007), cerca de 3% da 

população mundial apresenta alguma forma de deficiência intelectual (DI). Esta 

deficiência pode ser compreendida, segundo Gonçalves e Machado (2012) por “(...) um 

prejuízo na funcionalidade caracterizada por importantes limitações, tanto no 

funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo (conceitual, social e 

prático)” (GONÇALVES; MACHADO, 2012, p. 65).  

A literatura acadêmica tem enfatizado que os DI são ignorados no ambiente da 

sala de aula; taxados como “desinteressados”, eles são vistos como aqueles que “não 

aprendem” e/ou “não se esforçam” – com isto, sofrem atitudes excludentes na 

comunidade escolar. Estas características fazem com que os DI sejam subestimados em 

termos de desenvolvimento cognitivo (ALMEIDA, 2016; FERRAZ, 2012; MATEUS, 

2015).  

Muitos alunos DI, ao ingressarem no 3º ciclo do EF, têm dificuldades para 

operar conteúdos matemáticos de diferentes campos: aritmética, espaço e forma, sistema 

monetário, entre outros. Por apresentarem necessidades próprias no domínio das 

aprendizagens curriculares correspondentes à sua idade, os alunos demandam recursos 

pedagógicos e metodologias específicas, dinâmicas e motivadoras. Entretanto, a 

concepção construída em torno destas crianças enxergam-nas sob o prisma das 

limitações/incapacidades e negam suas potencialidades (FERRAZ, 2012).  

Como modificar esse olhar negativo a respeito da inclusão dos alunos DI? Tendo 

por foco a problemática apresentada, esta pesquisa de doutorado em desenvolvimento se 

guia pela seguinte indagação: como as estratégias de ensino diferenciadas e recursos 

pedagógicos adaptados no ensino de Matemática, ocorrendo em Salas de Recursos 
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Multifuncionais (SRM), mediadas por professoras de AEE têm sido utilizadas, 

favorecendo os alunos DI a desenvolver suas potencialidades?  

É no aspecto emancipatório que este estudo busca sua inserção, na quebra do 

paradigma da invisibilidade que muitos alunos Paee passam anos a fio, vivendo às 

margens do processo educacional, submetidos à práticas descontextualizadas e 

esvaziadas de propósitos educacionais. É possibilitar que os alunos DI saiam da posição 

de meros observadores – que sempre repetem não sei – para se apropriarem de um 

conhecimento construído por eles mesmos.  

 

Objetivos: Geral e Específicos 

 Compreender como os recursos pedagógicos adaptados e as estratégias 

de ensino diferenciadas, mediadas por professoras de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), podem favorecer o 

processo ensino-aprendizagem dos alunos DI, no que se refere aos conhecimentos 

lógico-matemáticos, no Ensino Fundamental. 

 Descrever quais são os recursos pedagógicos adaptados e as estratégias 

de ensino diferenciadas utilizadas pelas professoras de AEE, junto a alunos com DI.  

 Analisar como tem se dado o processo de seleção, implementação e 

avaliação dos recursos didáticos adaptados e estratégias pedagógicas diferenciadas 

utilizadas pelas professoras de AEE, que viabilizam a construção dos conhecimentos 

lógico-matemáticos pelos alunos com DI. 

 

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo em que participam 10 professoras 

de AEE, lotadas na rede estadual de uma cidade de porte médio do sudeste goiano. Atua 

também, em colaboração, 01 pesquisador-especialista. Optou-se, assim, pela pesquisa-

ação colaborativa como técnica de pesquisa, justamente por sua ênfase no planejamento 

das ações pedagógicas, atuação e reflexão sobre a prática, possibilitando a troca de 

saberes e crenças entre os envolvidos.  

A pesquisa-ação colaborativa pode ser definida como um tipo de pesquisa social 

com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 
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com uma resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986, p. 14)  

Assim, este tipo de pesquisa preconiza a mudança, entendida como necessária, 

num movimento de transformação tanto dos sujeitos quanto das realidades em que 

vivem. Tal abordagem atende à necessidade de se intervir sobre o ambiente, 

concomitante à produção de conhecimento científico (KEMMIS e WILKINSON, 2008; 

PEREIRA, 1998).  

Para a construção dos dados serão utilizados os instrumentos a seguir:  

1) Entrevista semiestruturada com as professoras de AEE. As entrevistas serão 

registradas em gravadores de áudio e a transcrição seguirá as orientações de Manzini 

(2004), destacando entonações, os silêncios e outras marcas da oralidade, 

imprescindíveis na compreensão do contexto em que foram produzidas.  

2) Diário de campo. Durante os períodos de observação das práticas em SRM, o 

diário servirá para o registro das percepções, reflexões e questionamentos do 

pesquisador (MINAYO, 2002).  

Serão utilizados como fontes de dados, os Planos de Atendimento 

Individualizado (PAI); estes documentos contemplam todas as intervenções 

pedagógicas a serem desenvolvidas com os alunos Paee nos diferentes campos do 

conhecimento. No momento de sua elaboração, as professoras de AEE comumente 

consideram informações de naturezas diversas: aspectos cognitivos, sensoriais, 

comportamentais, físicos, motores e escolares (POKER, et al. 2013). É a partir destas 

informações que as docentes têm condições de propor intervenções de caráter 

individualizado, respeitando as particularidades de seus alunos, ressaltando suas 

capacidades e potencialidades.  

A compreensão e problematização de todos os dados serão feitos a partir da 

construção de categorias temáticas. Esta metodologia de tratamento e análise de 

informações procura compreender criticamente o sentido manifesto ou oculto das 

comunicações, a busca do significado das mensagens.  
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Resultados Parciais 

Por se tratar de uma pesquisa ainda em processo de construção, as impressões a 

seguir são resultados do estudo na literatura acadêmica. Tanto a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE-EI) (BRASIL, 2008), 

quanto a Resolução CNE/CEB Nº 04, de 02 de outubro de 2009 (BRASIL, 2009) 

preconizam que os alunos Paee devem ser matriculados no sistema de ensino, 

garantindo sua permanência e a conclusão, de forma efetiva, dos estudos. Neste quesito, 

a legislação brasileira, por meio de inúmeros dispositivos legais, orienta que as redes de 

ensino garantam a oferta do AEE para este público.  

Este serviço, entendido como uma modalidade da EE, tem como função 

complementar e/ou suplementar a formação dos alunos com deficiência por meio da 

disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade, Tecnologia Assistiva, 

metodologias e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação na 

sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. A Resolução CNE/CEB Nº 04 

(BRASIL, 2009), em seu art. 5º, orienta que o AEE deve ser ofertado prioritariamente 

nas SRM, que são espaços localizados no âmbito do ensino regular ou centros de 

Atendimento Educacional Especializado (Caee) da rede pública ou instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com as 

Secretarias de Educação ou órgãos equivalentes.  

Tais espaços, regidos pela Portaria Nº 13, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 

2007a), devem ser constituídos de equipamentos de informática, ajudas técnicas, 

materiais pedagógicos e mobiliários adaptados, constituídos com vistas à subsidiar os 

conceitos e conteúdos defasados no processo de aprendizagem para atingir o currículo 

da classe comum. As SRM estão sob a responsabilidade
5
 dos professores de AEE, que 

possuem uma série de atribuições e responsabilidades, definidas pela Resolução 

CNE/CEB Nº 04 (BRASIL, 2009), detalhadas a seguir:  

 

                                                 
5
 Em Goiás, as Diretrizes Operacionais da Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás – 

2016/2017 (GOIÁS, 2016) reforçam as atribuições legais do professor de AEE e ainda normatizam 

aspectos como carga horária e habilitação necessária para o exercício da função, dentre outros. 
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Art. 12. Para atuação no AEE, o professor deve ter formação inicial que o 

habilite para o exercício da docência e formação específica para a Educação 

Especial. Art. 13. São atribuições do professor do Atendimento Educacional 

Especializado: I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, 

recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as 

necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial; II – 

elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, 

avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade; III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos 

na sala de recursos multifuncionais; IV – acompanhar a funcionalidade e a 

aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula 

comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola; V – 

estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias 

e na disponibilização de recursos de acessibilidade; VI – orientar professores 

e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo 

aluno; VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar 

habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação; 

VIII – estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, 

visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas 

atividades escolares. (BRASIL, 2009, p. 03) 

 

Os alunos DI apresentam necessidades próprias, no domínio das aprendizagens 

curriculares correspondentes à sua idade, requerendo recursos pedagógicos e 

metodologias educacionais específicas, dinâmicas e motivadoras. À eles devem ser 

ofertadas condições propícias para o pleno desenvolvimento sensorial, afetivo e 

intelectual (ALMEIDA, 2016; MEC, 2010). Assim, mais que apenas garantir suas 

matrículas, deve-se assegurar a permanência e o sucesso escolar, possibilitando-os 

serem sujeitos do processo.  

A este respeito, a Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência), Lei Nº 13.146, de 06 de julho de 2015 (BRASIL, 2015), por exemplo, em 

seu capítulo IV, intitulado “Do Direito à Educação”, preconiza:  

 

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de 

toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 

talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem. (BRASIL, 2015, 

p. 09)  

 

Entretanto, o que se constata na realidade de milhares de alunos DI, que 

deveriam se beneficiar do que está disposto no corpo da lei, é justamente o contrário – 

compartilham dos mesmos espaços físicos, mas não das mesmas oportunidades de 

aprendizagem. São relegados à “invisibilidade” dentro da comunidade escolar 

(MANTOAN, 2003). A exclusão ocorre, principalmente, porque a escola não cria 
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condições de acesso a estes alunos – considerados “diferentes” – às mesmas situações 

educacionais que são propostas aos seus colegas e, assim, expõe as fragilidades do 

sistema (CARDOSO, 2013; MEC, 2010; REIS, 2014).  

Os alunos DI são duplamente ignorados dentro do ambiente da sala de aula. De 

um lado, sofrem atitudes segregacionistas; sob a alcunha de “desinteressados”, os DI 

são taxados como aqueles que “não querem aprender” e/ou “não se esforçam o 

suficiente”. Estas crianças são vistas sob o prisma de suas limitações e incapacidades, e 

não a partir de suas potencialidades (FERRAZ, 2012). É importante frisar que a DI não 

é uma condição imutável e que, ao se oferecer as condições adequadas de 

desenvolvimento (e neste quesito, a inserção de recursos pedagógicos é essencial), os 

alunos tornam-se agentes de sua aprendizagem.  

Na contramão da rejeição, mas de potencial igualmente prejudicial, há práticas 

pedagógicas superprotetoras; aos olhos de seus professores, os DI serão eternas crianças 

e, com isto, seus desafios são “facilitados” (MEC, 2010). Seus docentes, então, 

privilegiam a repetição mecânica de exercícios, recortes e colagens, coloração de 

desenhos, jogos e atividades lúdicas com o intuito de manter os alunos “ocupados”. 

Desta maneira, enquanto a turma faz uma atividade, os alunos DI fazem outra – muitas 

vezes desprovidas de propósitos educacionais, baseadas na improvisação ou 

infantilizadas (FERRAZ, 2012; MEC, 2010).  

Em se tratando da aquisição de competências matemáticas por alunos DI é 

necessário destacar a importância dos recursos adaptados e atividades lúdico-

manipulativas ao: I) facilitar a atribuição de sentidos a conceitos abstratos, II) 

possibilitar que os discentes sejam capazes de reforçar conteúdos aprendidos, III) 

elaborar novos conhecimentos e IV) estimular a imaginação (STAREPRAVO, 2009; 

ALSINA I PASTELS, 2009). Todavia, Reis (2014) pôde notar que muitas professoras 

de AEE desconhecem a aplicação de inúmeros recursos e equipamentos que constituem 

os Kits das SRM, levando a um subaproveitamento dos materiais, que ficam esquecidos 

nas prateleiras ou encaixotados.  

A pesquisa de Reis (2014) salientou que muitos educadores sequer encontravam 

sentido/função na presença de itens que constavam no acervo das SRM – a exemplo do 

Soroban, indispensável na efetivação de cálculos envolvendo estruturas aditivas – 

ressaltando a necessidade de formação para se atuar nestes espaços. O autor também 

questiona a forma como as SRM são compostas, observando que muitos recursos não 

atendem às demandas dos alunos Paee, por serem inadequados e/ou limitados, 

considerando aspectos como idade/série, corroborando o que Mendes (2010) denomina 

de serviço de “tamanho único”. Na prática significa que os mesmos recursos e 

dispositivos se destinam ao AEE de todos os alunos daquela comunidade escolar, 

independente da série ou deficiência.  

De forma geral, os entraves mencionados colaboram para que os conhecimentos 

lógico-matemáticos sejam suprimidos, minimizados ou descontextualizados. É comum 

encontrar docentes que encaram a Matemática como uma disciplina enfadonha e 

“complicada” – com isso, transmitem para seus alunos estas frustrações. Tais resquícios 

negativos de experiências anteriores permeiam suas ações docentes atuais; aprenderam 

com seus professores que Matemática é sinônimo de sofrimento e reproduzem esta 

concepção no dia a dia da prática pedagógica.  
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Por isso, não é incomum observar uma hierarquização das atividades de 

alfabetização em detrimento do raciocínio lógico-matemático, especialmente, nos 

primeiros Ciclos (NACARATO et al., 2009; STAREPRAVO, 2009). Estudos como o 

de Mateus (2015) afirmam que talvez o mais importante seja dotar os alunos de 

habilidades e competências, que podem ser utilizadas de forma significativa em suas 

vivências, tornando-os protagonistas na vida cotidiana, do que propriamente focar em 

conceitos isolados.  

Já pesquisas como a de Cardoso (2013) têm mostrado um descompasso entre o 

que ocorre nas salas de ensino comum e nas SRM. Nas primeiras, os alunos Paee são 

relegados a um plano secundário, executando atividades pouco desafiadoras e 

desconexas do currículo – o entendimento é que o aluno não deve ficar “parado”. Já as 

SRM, como estratégias do AEE (BRASIL, 2007b), orientadas a lançarem mão de 

recursos e técnicas diferenciadas, na premissa de complementar e/ou suplementar os 

conceitos e conteúdos defasados no processo de aprendizagem para atingir o currículo 

da classe comum, incorrem em situações parecidas.  

O que se constata é que, a despeito de inúmeras orientações e recomendações 

legais, cada espaço segue rotinas únicas e trajetórias próprias; como resultado, os 

docentes denunciam o isolamento na comunidade escolar e trabalho solitário (MEC, 

2010). O trabalho colaborativo (ou co-ensino), envolvendo o professor da classe comum 

e o de AEE tem-se mostrado como uma alternativa frutífera, possibilitando espaços de 

interações, construção de planejamentos, intervenções e troca de saberes entre os 

docentes.  

Sobre a concepção de Colaboração, Ferraz (2012) preconiza:  

 
Colaboração é entendida como uma estratégia de trabalho pedagógico. A 

colaboração é uma das pedras angulares da educação escolar inclusiva. Ela 

precisa estar presente em todos os níveis. Refere-se aos alunos dentro da sala 

de aula, à equipe de docentes, à equipe escolar, familiares e comunidade em 

geral. A educação escolar inclusiva não é uma questão particular de uma sala 

de aula, mas parte de um projeto político pedagógico, portanto, a importância 

de se desenvolver a cultura da colaboração no interior e exterior da escola. 

(FERRAZ, 2012, p. 101)  

 

Este modelo de prestação de serviço contribui, por exemplo, na promoção dos 

conhecimentos lógico-matemáticos, pois ao incentivar o protagonismo, a reflexão 

crítica dos docentes sobre suas realidades, abre possíveis caminhos para a superação de 

dicotomias, dissensos e conflitos que imperam nas escolas. Não se trata apenas de 

compartilhar os “meus” alunos e salas, mas estabelecer papéis, responsabilidades e 

trabalho conjunto. É a perspectiva do trabalho com o “nosso” aluno. Rompe-se, então, 

com a hierarquização de saberes que impera nestas relações: o professor de AEE ensina 

e o da classe comum assume uma postura passiva de observação (RABELO, 2012).  
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Conclusões Parciais 

Como se pode perceber, a presença dos alunos Paee exige uma mudança de 

atitudes, não só dos professores, mas de toda a comunidade escolar. Essa mudança 

passa, sobremaneira, pelo questionamento e a inevitável quebra de preconceitos, em 

direção a um ambiente que inspire acolhimento e respeito. As transformações precisam 

extrapolar as paredes das salas de aula e afetar toda a comunidade escolar – elas 

envolvem docentes do ensino comum e seus pares da EE, a equipe da gestão escolar, 

das Secretarias Regionais, as famílias e também demais setores da sociedade.  

Entretanto, mais que a preocupação com metodologias de ensino da Matemática 

no Ensino Fundamental, numa fase da escolarização em que a construção dos 

conhecimentos lógico-matemáticos são essenciais para as crianças, faz-se coro aos pares 

que se defrontam com outras barreiras para efetivação de boas práticas no campo da EE: 

formação inicial e continuada que não dá conta da complexidade das deficiências, 

espaços físicos para o AEE precários ou inexistentes, construção de ações pedagógicas 

baseadas no empírico, ausência de diálogo entre ensino comum e SRM, trabalho 

docente solitário, barreiras atitudinais na comunidade escolar, entre outras.  

As escolas, ao manterem um formato conservador de ensino, gestão autoritária e 

centralizadora, apenas acentuam a inibição dos alunos DI e agravam as dificuldades 

apresentadas. Ao anteciparem o fracasso dos alunos, muitos docentes reforçam as bases 

da “Pedagogia da Negação” (MEC, 2010); assim, rejeição e superproteção andam de 

mãos dadas.  
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Resumo 

As disciplinas escolares não se constituem um fim em si mesmas, mas um meio para 

que o professor conduza o aluno à compreensão e atuação em seu entorno, através de 

uma formação cidadã. Nessa perspectiva, o presente estudo almeja compreender as 

contribuições de aulas contextualizadas e do exercício da argumentação científica na 

abordagem da óptica da visão. Buscou-se enfatizar as sensações e sentimentos que as 

imagens visualizadas desencadeiam para essa reflexão em sala de aula. 

 

Palavras-chave: argumentação; ensino de física; formação humana. 

 

Introdução 

A Física visa constituir modelos para os fenômenos naturais e melhorar a relação 

do homem com o universo, bem como constituir conexões com as demais formas de 

expressão da cultura humana. Faz-se necessário destacar que o saber físico, apesar de 

extremamente importante não é suficiente no agenciamento da responsabilidade social e 

ética. De acordo com a legislação educacional brasileira, a escola deve oportunizar a 

construção de uma sociedade mais democrática, igualitária e avançar rumo à superação 

de preconceitos e discriminações. Destarte, os PCN’s (p.29, 129) enfatizam a 

essencialidade de uma proposta curricular voltada para a cidadania, considerando a 

pluralidade cultural como um alicerce para a prática de princípios éticos. Tal documento 

nos aponta a necessidade de despertar no aluno a aptidão de se posicionar e atuar em 

relação a situações sociais através de uma formação básica que utilize os conteúdos 

disciplinares como meio. 
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O ensino de Física pautado na formação do sujeito social deve promover o 

debate sobre diferentes visões de mundo e a compreensão da estrutura e especificidades 

do pensamento científico. Não obstante a potencialidade dos conteúdos trabalhados, 

verifica-se um grande desinteresse por parte dos estudantes em aprender. Resultados de 

pesquisas da área indicam que métodos tradicionais têm sido priorizados nas aulas em 

detrimento da renovação pedagógica e dinamismo. No entanto, a disciplina tem 

potencial para diversificação didática e contextualização dos temas. Percebe-se que uma 

metodologia ativa pode surtir melhores efeitos no processo de ensino/aprendizagem. 

No mundo hodierno com suas constantes transformações, o cidadão preparado 

não é aquele que apenas reproduz a partir de um modelo pronto, mas o que se posiciona, 

levanta hipóteses, argumenta, critica e age de forma coerente com sua realidade 

contribuindo para uma sociedade melhor. Desta forma, o professor de Física precisa ser 

perspicaz no intercâmbio dos conteúdos ministrados com questões sociais relevantes 

oportunizando o crescimento intelectual do educando e sua liberdade moral. 

Este estudo, parte de uma pesquisa maior que se encontra em andamento, visa 

refletir sobre questões relacionadas à diversidade cultural presentes e potencializadas 

em aulas de Física onde se destacaram atividades voltadas para a formação de 

habilidades argumentativas. 

 

Estratégias essenciais no ensino de Física 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) vislumbram a importância da 

abordagem de temas transversais tendo em vista uma educação de excelência que 

capacite o discente ao exercício da cidadania. Tal medida viabiliza também a 

transposição de vários obstáculos enfrentados no ensino de Ciências, promovendo a 

autonomia e protagonismo juvenil. Por conseguinte, a contextualização e a 

interdisciplinaridade constituem-se como alicerces importantes desse currículo e 

também voltados para a melhora da qualidade de ensino. Destarte, o currículo deve ser 

processual e ir além da mera absorção de conteúdos objetivando a formação humana do 

educando (SANTOS, SCHNETZLER, 1996). Clement (2013) reforça essa ideia 

alertando para a mudança de perspectiva nos PCN, quando o foco passa a ser a 

finalidade do que se ensina e não necessariamente o que se ensina. Outrossim, torna-se 
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imprescindível o redirecionamento das estratégias de ensino no sentido de que 

incorporem organicamente e de forma crítica resultados da área de pesquisa. 

Não menos crucial que os aspectos já destacados é a vinculação dos conteúdos 

trabalhados com o contexto social, a qual torna a aprendizagem significante e desperta o 

interesse do aluno. Assim, representa uma grande vantagem no processo de 

ensino/aprendizagem, visto que a falta de interesse tem sido o principal motivo de 

reclamação dos professores. Vários autores (CLEMENT & TERRAZZAN, 2011) 

argumentam que a despeito das significativas contribuições da área de ciências da 

natureza, nota-se o descaso gradativo por parte dos alunos e mesmo de professores. 

Neste viés, a motivação dos estudantes constitui-se um desafio a ser encarado 

constantemente. Considerando as contribuições teóricas de Maehr e Meyer (1997), um 

indivíduo motivado é aquele que dispõe recursos pessoais no desenvolvimento de uma 

atividade e certamente o docente espera que o aluno participe de forma satisfatória das 

atividades propostas, portanto que esteja motivado. 

Uma estratégia pedagógica que tem trazido bons frutos é o ensino por 

investigação, que pretende-se que aconteça de forma envolvente e provocativa incluindo 

a participação efetiva dos discentes. Eles são desafiados e conduzidos à reflexão 

atuando como agentes ativos na construção do conhecimento. Para elaborar suas 

respostas, pesquisam, questionam, selecionam informações, argumentam e então 

concluem. Este artifício didático beneficia ainda a aprendizagem cooperativa e pode ser 

aplicado com a divisão da turma em equipes, favorecendo a socialização e troca de 

ideias. Outro ponto positivo é o estímulo da curiosidade, criatividade e raciocínio lógico 

que são atributos essenciais num ambiente de ensino. Clement (2013) destaca que uma 

das vantagens desta metodologia é o desenvolvimento da autonomia do aluno e da sua 

habilidade na solução problemas. 

A argumentação encontra espaço privilegiado no ensino por investigação pois, 

nas interações em que buscam convencer o outro sobre seus pontos de vista, os 

estudantes envolvem-se ativamente na construção do conhecimento, passando a 

reconhecer afirmações duvidosas e contraditórias, bem como a identificar e confrontar 

evidências com teorias científicas (STUMPF e OLIVEIRA, 2016). 
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As práticas argumentativas no ensino de ciências têm encontrado vasto campo 

de pesquisa na área (PASSOS SÁ, LINHARES QUEIROZ, 2011). Suas contribuições à 

aprendizagem são ampliadas significativamente ao contemplar questões socioculturais, 

através das quais os estudantes podem estabelecer relações importantes entre os 

conteúdos conceituais e aqueles atitudinais que lhes permitem uma compreensão e 

atuação mais críticas em seu meio social. A multiplicidade de perspectivas das questões 

socioculturais implica em oposição entre as opiniões dos envolvidos, favorecendo o 

exercício da habilidade argumentativa de forma coerente com os conteúdos envolvidos 

(CORREIA, DECIAN, SAUERWEIN, 2017). 

 

Atividades desenvolvidas 

Este trabalho baseou-se em uma pesquisa-ação desenvolvida no âmbito de nossa 

própria realidade em sala de aula, visando uma transformação social em benefício dos 

participantes. Enquanto pesquisadora e professora, membro do grupo escolar, a partir de 

uma preocupação quanto às contribuições da argumentação científica nas aulas de física 

sob minha responsabilidade, foram analisadas minhas próprias práticas docentes. Como 

a meta da professora/pesquisadora é o desenvolvimento da habilidade de argumentação 

dos alunos, tudo começou com um diálogo com a turma sobre o tema proposto; na 

oportunidade foram utilizados alguns vídeos sobre a riqueza cultural brasileira, 

preconceito e justiça social como recurso problematizador. 

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual “Joaquim Botelho”, situada no 

município de Coromandel/MG, que atende 1040 alunos do ensino fundamental e médio. 

Participaram como sujeitos do estudo 142 alunos do 2º ano do ensino médio e cada uma 

das três classes elegeu um coordenador das ações previstas. As turmas foram divididas 

em 16 equipes com aproximadamente 8 alunos em cada uma. A professora/pesquisadora 

acatou as sugestões dos integrantes de sua equipe de investigação em relação à 

mobilização da comunidade escolar, num momento final das atividades. 

O desenvolvimento das atividades teve uma duração de 45 dias. No 

planejamento anual estavam previstas na semana de educação para a vida, promovida 

em todas as escolas da rede estadual de ensino do estado de Minas Gerais. Tal semana é 

apropriada para abordagem dos temas transversais e será realizada em novembro, mas 
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devido ao acúmulo de projetos a equipe gestora em acordo com os professores definiu 

por antecipar algumas intervenções. O esquema foi dividido em etapas: o diálogo e 

sensibilização, a pesquisa e empreendimento, a execução e argumentação. Tudo com a 

cautela de submeter definições científicas ao anfêmero. 

Em seguida, partiu-se para a orientação do trabalho a ser desenvolvido. O oitavo 

capítulo do livro didático Ciência e Tecnologia – Vol. 2 (Editora Moderna) adotado na 

escola, em seu tópico 11 apresenta o tema óptica da visão. A abordagem diz respeito ao 

funcionamento do olho humano, a formação da imagem, os tipos de problemas de visão, 

tipos de lentes, e tecnologias aplicadas na área da medicina para minimizar tais 

anomalias. As aulas seguiram um modelo investigativo, priorizando a problematização, 

a pesquisa e a atuação livre por parte do estudante. 

Intencionou-se nesse estudo partir do conteúdo conceitual avançar para questões 

sociais e corroborar para o protagonismo juvenil, questionando o adolescente como 

membro social e explicitando a essencialidade de sua participação na construção de uma 

comunidade mais igualitária e democrática. 

Foi proposto às turmas que em parceria com a professora/pesquisadora 

mobilizassem os demais alunos da escola para questões relacionadas à diversidade 

cultural, padrões sociais e preconceito. Indiretamente, foram envolvidos 850 alunos que 

participaram do projeto como expectadores, assistindo aos experimentos selecionados, 

visitando uma exposição de óculos com vários tipos de lentes e também fotografias 

tiradas pelos próprios alunos retratando o tema. Na culminância apresentou-se também 

um teatro baseado no experimento do reflexo infinito abordando a questão do 

preconceito atrelado ao conhecimento físico adquirido nas aulas de óptica. 

 

Detalhamento e discussão das Atividades 

Ao expor o tema à turma a professora/pesquisadora percebeu o interesse dos 

alunos que de acordo com suas declarações deveu-se ao fato de se tratar de algo 

cotidiano, bastante presente nas suas vivências. Palmer (2005) constatou que a 

motivação dos estudantes se relaciona às características contextuais apresentadas pelos 

conteúdos. LIMA e colaboradores (2010) entendem a contextualização como uma 

ferramenta promotora do protagonismo estudantil. Estes aspectos foram bastante 
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notados nas atividades desenvolvidas. Percebeu-se que o conteúdo vinculado à realidade 

próxima dos estudantes gera uma predisposição ao envolvimento com as atividades em 

sala de aula; consequentemente ao abordar um tópico torna-se produtivo analisar com a 

classe suas múltiplas facetas trazendo uma visão mais ampla e permitindo ao aluno 

verificar sua relação com o cotidiano. 

Durante as aulas investigativas colocou-se a questão: Quanto de ciência há nos 

óculos (um objeto simples, aparentemente pouco tecnológico e muito popular)? Os 

discentes foram estimulados a pesquisar desde a questão do design até os tipos de 

materiais utilizados e tipos de lentes. Nesta etapa destacaram-se a abordagem histórica e 

o desprendimento dos grupos ao colocar seu ponto de vista. A argumentação, que 

engloba a oralidade e o raciocínio, bem habilidades de interação social, pois pressupõe 

interação com o outro no sentido de convencer a partir de declarações que justifiquem o 

argumento, fluiu com naturalidade. Driver e colaboradores (1997) avultam o valor da 

constituição, em espaços educativos, de circunstâncias que ampliem capacidades 

argumentativas dos alunos. Acreditam que o exercício da argumentação remeta os 

estudantes à racionalidade da ciência e compreensão de conceitos científicos. 

Como mencionado anteriormente, a professora/pesquisadora elaborou 

juntamente com as turmas um plano de ações para a mobilização mais ampla da 

comunidade escolar. Tal envolvimento conferiu ao aluno uma centralidade no processo 

de ensino/aprendizagem e estimulou sua participação em todas as etapas deste, visto que 

se sentiu corresponsável pelo êxito das ações previstas. A intenção aqui foi também de 

conceder aos estudantes certa autonomia na escolha de atividades que lhe fossem 

agradáveis e benéficas para seu crescimento cognitivo e humano.  

Considerando que fotografar é uma “febre” entre os adolescentes e também um 

momento propício para discussão de vários conteúdos trabalhados em óptica, ficou 

acordado que haveria uma exposição de fotografias que retraria diferentes visões de 

mundo e a diversidade cultural. Cada grupo se responsabilizaria por fotografar, fazer a 

montagem de sua apresentação e de garantir que os visitantes compreendessem o 

sentido do que eles quiseram mostrar. Através dos retratos os alunos externaram seus 

anseios socioculturais. A criatividade e criticidade deles foram impactantes, apesar de 

serem amadores e não contar com um equipamento de alta resolução os discentes 
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transmitiram seu recado. Um protesto silencioso contra o preconceito, a injustiça e a 

violência.  

No mesmo ambiente havia uma exposição de óculos com diferentes tipos de 

lentes. Os estudantes explicaram aos visitantes sobre os efeitos de luz e cenário nas 

fotos e a utilidade de cada tipo de lente na correção dos problemas de visão. Ainda 

informaram acerca de novas tecnologias que têm sido aplicadas nessa área. Como um 

aspecto que foi alvo dos debates em sala de aula foi a dificuldade de acesso a serviços e 

informações por parte de deficientes visuais e as possíveis soluções para esse problema, 

os estudantes pesquisaram as leis referentes a isso e verificaram o cumprimento ou não 

delas nos espaços públicos da cidade. Portanto estavam aptos a se posicionar sobre o 

assunto. 

As ações tiveram início na segunda quinzena do mês de setembro, a culminância 

foi em um sábado letivo. A comunidade escolar recebeu o convite através dos próprios 

alunos que transmitiram o anúncio da rádio escola a seus familiares. Ao estudar os 

fenômenos relacionados com a visão, os estudantes refletiram sobre como seria uma 

vida no escuro, sem imagens. Na escola temos dois alunos cegos e um com baixa visão, 

a maioria dos discentes envolvidos nesse estudo nunca haviam se aproximado para 

conversar e interagir com eles. Esse momento oportunizou o diálogo, um dos grupos 

realizou entrevistas com os alunos especiais, seus familiares e professores. 

 Constatou-se a grande dificuldade enfrentada no âmbito escolar pela falta de 

material adequado e professores capacitados para auxiliá-los. Os familiares assinalaram 

vários desafios faceados e colocaram em destaque que a maioria das informações nos 

mais diversos ambientes é visual e isto contribui para exclusão de seus entes. A situação 

de dependência constante foi colocada como um quesito que gera desconforto tanto para 

os cegos quanto para as famílias. Esse momento promoveu a inclusão eficaz desses 

alunos e levou os demais a repensar suas atitudes, valorizando atributos que antes 

passavam despercebidos. A grande sensibilidade dos cegos em relação às fragrâncias, 

timbre de voz e ao toque também foi chamativa. Os debates conectaram os conteúdos 

conceituais com as vivências.  

Entre os alunos envolvidos nessa pesquisa, alguns participam de um grupo de 

teatro e se dispuseram a produzir um experimento em tamanho ampliado relacionando 
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os conhecimentos físicos com situações de cunho social que os afligiam. Os ensaios e 

montagem dos aparatos físicos bem como dos demais experimentos apresentados foram 

monitorados pela professora/pesquisadora presencial e/ou virtualmente. Uma 

dificuldade enfrentada foi a orientação individual dos grupos. O período de provas 

mensais prejudicou a frequência dos alunos em horário extraturno ou mesmo a 

comunicação via internet. Em contrapartida, notou-se maior autonomia por parte deles, 

apoio mútuo, divisão de tarefas de forma mais justa que nas atividades anteriores, ou 

seja, aprendizagem cooperativa. Os vínculos de amizade vêm sendo fortalecido ao 

longo das atividades propostas, visto que eles tiveram liberdade para escolher suas 

equipes e elas foram mantidas durante todo o ano.  

  

 
Foto 1: Experimento realizado sobre imagens de um objeto entre dois espelhos. 

 
Foto 2: construção de um holograma 
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Foto 3: construção de um holograma 

 

 
Foto 4:  holograma ( gera imagens tridimensionais através da interferência de luz).  

 

Em relação à argumentação notou-se que os estudantes demonstraram bastante 

segurança. O tom de voz, a postura, o vocabulário utilizado e o desprendimento 

apontam para um progresso considerável. Sabe-se que ainda há um longo caminho até 

que eles estejam prontos e que questões relacionadas à personalidade de cada um 

também afetam seu desempenho. Alguns certamente precisam de um tempo maior até 

que consigam colocar suas ideias com mais propriedade. Mas cada vez que percebemos 

algum aluno que ficava a frente da turma trêmulo com um pedaço de papel nas mãos 

para ler o que devia ser dito se expressar de forma simples e objetiva, mas espontânea, 

observa-se que os aprendizados trarão boas repercussões em sua formação escolar 

básica. 
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Considerações Finais 

Segundo Kato e Kawasaki (2011), a contextualização extrapola o âmbito escolar 

e integra espaços, domínios ou extensões presentes na vida particular, social e cultural, e 

estimula a estrutura cognitiva para o desenvolvimento de habilidades importantes fora 

dos portões da escola sendo que o trabalho e a cidadania estão prognosticados como as 

fundamentais conjunturas desta categoria. Constatou-se a essencialidade de um ensino 

que considere tais necessidades e ainda que se articule com outras metodologias que 

corroboram para a formação integral do educando. 

O professor desempenha um papel importante no sentido de orientar e 

estabelecer parcerias trazendo a tona o espírito de equipe e tirando de si o encargo de 

transmissor de saberes. Assim, modifica também a função do aluno que mediante os 

estímulos e oportunidades de interação em diferentes situações vai construindo sua 

aprendizagem e transformando sua ação de forma cada vez mais crítica e consciente. 

Essa relação de confiança entre professor e aluno quebra inúmeras barreiras e incita a 

persistência a despeito dos obstáculos que surgem durante o processo de ensino. 

Outra ressalva que não deve ser desprezada é que nem todos os alunos aprendem 

da mesma forma. Assim uma aula dialógica e a diversificação das estratégias didáticas 

favorece a eficácia dos resultados. Evidenciou-se que tanto a contextualização quanto as 

aulas investigativas beneficiam o desenvolvimento da argumentação. E este 

desenvolvimento tem relação com habilidades de leitura, interpretação e até mesmo com 

demandas afetivas. A pessoa é inteira (cognição, comportamento, afetividade) e seus 

potenciais devem ser trabalhados nesta perspectiva. O alvo sempre deve ser a formação 

geral do sujeito e não algo ramificado. 
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Resumo 

Este artigo é parte dos resultados de uma pesquisa de doutorado o qual apresenta-se uma 

análise qualitativa da produção bibliográfica brasileira sobre a Educação Matemática 

dos surdos. O corpus foi composto por teses e dissertações realizadas nas principais 

universidades brasileiras no período de 2013 à 2017 e a base de busca foi o site da 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). A análise das dissertações e teses 

demonstrou que há poucas pesquisas sobre à área da surdez nas aulas de Matemática. 

Além disso, as investigações centram-se principalmente no letramento do alunado surdo 

e não na aprendizagem matemática do mesmo. Conclui-se que a Educação Matemática 

Inclusiva no Brasil é um campo recente de pesquisa, a qual requer uma investigação 

mais precisa com vistas a melhoria do ensino e da aprendizagem da Matemática em 

salas de aula. 

 
Palavras-chave: Surdez; Matemática, Inclusão. 

 

INTRODUÇÃO 

O conhecimento das pesquisas em Educação Matemática evidencia reflexões 

acerca de diversas temáticas que envolvem não somente as estratégias de ensino e 

métodos diversificados mas também aspectos referentes à deficiência, entre elas a 

surdez. Devido as Políticas de Inclusão, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEM - 9394/96) e agora a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) se 

faz necessário a busca e a formação incessante de trabalhos que contemplem a 

deficiência em seus diferentes âmbitos. Diante da contemplação explicitada 

mailto:oliveira.camila@ufu.br
mailto:cunhaamo@gmail.com
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anteriormente é que surgiu o seguinte questionamento: como vem se processando as 

pesquisas stricto sensu sobre surdez e matemática entre os anos de 2013 -2017? 

Acredita-se que ao realizar uma análise da produção acadêmica em teses e 

dissertações na área da Educação Matemática relacionada à Surdez evidencia - se 

aspectos singulares dantes vistos na área assim como contribui para a formação dos 

futuros pesquisadores e professores da Educação Básica assim como também dos 

docentes do Ensino Superior. 

Ainda, sob esse enfoque da educação inclusiva, pode-se perceber que em muitas 

publicações de caráter eminentemente federativas nota-se a difusão de idéias 

relacionadas a noção de integração bastante evidenciada nos anos de 1870, onde o foco 

de atenção é, como afirma Tenor (2004, p.9): “a deficiência e visava à modificação da 

pessoa a normalidade, para que, assim fosse aceita na sociedade.” Tal perspectiva se 

difere da noção de inclusão que iniciou-se nos anos 1980 e que tem como base 

epistemológica a mudança na sociedade, na qual a orientação é que a maneira adequada 

às pessoas portadoras de necessidades especiais. Assim, os surdos não se diferem muito 

do grupo de adequação à normalidade, já que esta é relacionada a linguagem (caráter 

eminentemente humano) e desse modo, aqueles que não conseguiam se comunicar por 

meio da fala eram estigmatizados, socialmente. 

Espera-se ainda que com os resultados aqui evidenciados possa-se indicar 

concepções, aprimorar tendências e mais caracterizar projetos e pesquisas dentro do 

campo de estudo aqui proposto: uma Educação Matemática para os Surdos cada vez 

mais inclusiva. 

 

A inclusão no Brasil: conceitos e legislação 

O termo inclusão significa que toda sociedade precisa repensar seus conceitos 

para reconhecer as potencialidades de cada indivíduo. E a escola estabelece um espaço 

democrático que promova a participação de todos respeitando suas peculiaridades. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente recomenda em seu Art.15 “A criança e o 

adolescente têm direito à liberdade ao respeito e à dignidade como seres humanos em 

processo de desenvolvimento”. A criança e o adolescente têm direito à educação, 
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visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, assegurando-lhes igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola. 

A Declaração de Salamanca (1994) ressalta que: 

 

(...) O princípio da inclusão consiste no reconhecimento de necessidade de se 

caminhar rumo à escola para todos, um lugar que inclua todos os alunos 

celebre as diferenças, apoie a aprendizagem e responda às necessidades 

individuais (CMEE,1994,p.03). 

 

E mais, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira LDB, 

9394/96: 

 

Entende-se por educação especial, para os efeitos dessa lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida na escola regular de ensino para educandos com 

necessidades especiais.Haverá quando necessário, serviços especializado na 

escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação 

especial.O atendimento educacional será feito em classes, ou serviços 

especializado sempre que, em função das condições específicas dos alunos 

não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular.A 

oferta de educação especial dever educacional do Estado, tem início na faixa 

etária de 0 a seis anos, durante a educação infantil. (LDB, 1996, p.22). 

 

Podemos tomar como referencial a lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira LDB 9394/96 visto que nela está o direito de acesso, nas Instituições 

escolares, dos discentes com necessidades educacionais especiais, desde a educação 

infantil, na rede regular de ensino. Para tanto, o discente deve ser incluído e atendido em 

suas peculiaridades.  

Anterior a LDB a Constituição da República Federativa do Brasil (1988) já 

dispunha que: 

 

Na Constituição Federal de 1988, é justamente o artigo 208, inciso III, que 

faz referência ao atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, quando declara que o dever do Estado em garantir a educação 

será efetivado mediante “atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

 

A Constituição da República Federativa Brasileira é a lei maior do país e 

defende com clareza a responsabilidade do Estado para com a educação das pessoas 

com algum tipo de necessidade especial. 
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Metodologia 

Pesquisar é inerente aos seres humanos e de relevância fundamental para a 

construção do conhecimento.. Na pesquisa, tanto o individuo que a realiza quanto a 

comunidade em geral participam de um processo de troca e compartilhamento de 

informações e ideias cujo objetivo é a compreensão do que está sendo pesquisado. 

Diante desse fato e considerando os fatores sociais e históricos como principais 

influenciadores de qualquer pesquisa, é que o conhecimento pertinente a ela não deve 

ser guardado, e sim divulgado e debatido. 

Diante do exposto e considerando a pesquisa qualitativa como parte relevante de 

qualquer trabalho científico e educacional é que a seguir apresentaremos alguns 

aspectos referentes à mesma, relacionando-a com a área de pesquisa da educação 

matemática e posteriormente trataremos das modalidades de pesquisa que escolhemos 

para fazer parte da metodologia do nosso trabalho: a pesquisa bibliográfica utilizando 

como fonte de pesquisa as teses e dissertações da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações. Na sequência, os motivos que nos fizeram optar por essa modalidade de 

pesquisa. 

 

Resultados Parciais 

Nesta parte do texto, apresentamos e discutimos sobre os resultados da análise 

das dissertações e teses encontradas seguindo os seguintes termos de busca: surdo e 

matemática, surdez e matemática, deficiência auditiva e ensino de matemática, Libras. 

Com base nesses aspectos, o trabalho foi organizado de modo a assegurar tanto a 

análise das teses e das dissertações seguindo os seguintes critérios: temporalidade de - 

2013 até 2015 e em Universidade Públicas Brasileiras visto o maior número de 

pesquisas do portal pesquisado se dar nessas instituições. 

 

Caracterização da BDTD 

A Biblioteca Brasileira Digital de Teses e Dissertações (BDTD) é um portal de 

busca na internet (http://bdtd.ibict.br/vufind/) que foi criado em 2002 com intuito de 

aprimorar as buscas a respeito das principais pesquisas realizadas no país. No site de 

busca, se pode fazer uma busca simples ou avançada conforme critérios bem definidos. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/
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Vários órgãos compuseram a criação dos site, entre eles: Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério da Educação (MEC) - 

representado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e Secretaria de Educação Superior (SESu), FINEP e das três universidades 

que participaram do grupo de trabalho e do projeto-piloto (Universidade de São Paulo 

(USP), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) e a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC)). Dentre as atribuições do grupo, o CTC apoiou o 

desenvolvimento e aprovou o Padrão Brasileiro de Metadados para Teses e Dissertações 

(MTD-BR). 

No próximo item, será relatado o encontrado nesse site à respeito das teses e 

dissertação sobre surdez e matemática. 

 

Análise das teses e dissertações 

A análise das teses será primeiramente evidenciada. Quando se coloca os termos 

citados acima na BDTD, percebe-se o seguinte panorama abaixo: 

 

TESE ANO INSTITUIÇÃO    AUTOR 
            

A VISUALIZAÇÃO            

NO ENSINO DE 2013 UNESP     MARIA     

MATEMÁTICA: 
        

    DOLORES   

UMA EXPERIÊNCIA 
      

   MARTINS DA  
COM ALUNOS 

           

     CUNHA    

SURDOS 
      

           

            

A CONSTITUIÇÃO            

DE SABERES NUM 
2015 

  ELIELSON 
CONTEXTO DE   RIBEIRO DE 

EDUCAÇÃO 
   

 

UNICAMP 
    SALES 

BILÍNGUE PARA 
     
          
           

SURDOS EM AULAS            

DE MATEMÁTICA            

NUMA            

PERSPECTIVA DE            

LETRAMENTO            
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Devido aos critérios estabelecidos para a pesquisa desse trabalho percebe-se que 

o campo da Matemática para o ensino de surdos em termos teses de doutorado ainda é 

muito restrito. Foi encontrado somente duas teses referentes ao assunto e ambas 

localizadas na região sudeste brasileira. 

A primeira tese “A visualização no Ensino de Matemática: uma experiência com 

alunos surdos” é divida em sete capítulos os quais dois são retratados sobre a educação 

matemática e inclusão. Os demais capítulos tratam à respeito da contribuição dos 

recursos visuais para a aprendizagem da Matemática. A pesquisa da autora do trabalho 

foi realizada em bairro periférico da cidade de Rio Claro – SP. 

A segunda tese “A Constituição de Saberes num contexto de educação bilingue 

para surdos em aulas de Matemática numa perspectiva de letramento” é divida em seis 

capítulos onde são retratados mais os aspectos relacionados ao letramento matemático, a 

Libras como primeira língua do surdo e a história da educação dos surdos no Brasil. 

Com relação às dissertações, foram encontradas 12 dissertações de mestrado, 

o qual pode ser explicitado no quadro abaixo: 

DISSERTAÇÃO ANO  INSTITUIÇÃO     AUTOR 
                             

INVESTIGAÇÃO SOBRE MATERIAIS                         ODETE 
2017 

  

UNIVERSIDA 
 

MANIPULÁVEIS E JOGOS     AGOSTINHO 
DE MATEMÁTICA UTILIZADOS POR 

                    

           

DE 
         

                   FERNANDO 
PROFESSORES NO ENSINO DE CRIANÇAS 

                    

      

ESTADUAL 
    

                

SURDAS NOS ANOS INICIAIS 
                            

  DO OESTE DO         
           
                        

       PARANÁ            
                             

O ENSINO DA MATEMÁTICA PARA                      
FERNANDO 2017 

  

UNIVERSIDA 
  

ALUNOS SURDOS BILÍNGUES : UMA ANÁLISE 
    
     

HENRIQUE 
                      

A PARTIR DAS TEORIZAÇÕES DE MICHEL    DE FEDERAL     
       

FOGAÇA FOUCAULT E LUDWIG WITTGENSTEIN 
                     

  
       DO RIO        
           

CARNEIRO 
                      

 
     GRANDE DO                   
                    

          SUL           

                             

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E                             
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CRIANÇAS SURDAS: EXPLORANDO 2015        UNESP     AMANDA 
                     

POSSIBILIDADES EM UM CENÁRIO PARA                        QUEIROZ 
INVESTIGAÇÃO 

                       

                       
MOURA                         

             

                             

DISCURSOS CURRICULARES SOBRE 2015 
  

UNIVERSIDA 
        

    
   BRUNA                         

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA PARA SURDOS 
   

DE FEDERAL 
   

             

       FAGUNDES                        

          

DO RIO 
       

                      

                 ANTUNES   
                      

        

GRANDE DO 
    

                

          ALBERTON                        

            

SUL 
         

                          

                             

A INCLUSÃO MATEMÁTICA DE UM 

2015 

  

UNIVERSIDA 

        

ALUNO SURDO NA REDE MUNICIPAL DE JUIZ       KÁTIA 
DE FORA MEDIADA POR UM PROFESSOR 

   

DE FEDERAL 
    

     PARREIRA 
COLABORATIVO SURDO DE LIBRAS 

     

DE JUIZ DE 
  

        
BRETTAS 

ATUANDO EM BIDOCÊNCIA         

FORA 
   

                
                 

                     
 

 URDEZ, BILINGUISMO E                      

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: UM (NOVO?) 2015  UNIVERSIDA 
          

     EDSON                

OBJETO DE PESQUISA NA EDUCAÇÃO 
  

DE FEDERAL 
 

              

      PINHEIRO   

DE SURDOS 
          

         

DO PARÁ 
   

                  

                  

                      

TRADUÇÃO DA LINGUAGEM MATEMÁTICA 
              WALBER    
                     

2015            CHRISTIANO  
PARA A LIBRAS: JOGOS DE LINGUAGEM 

            
                     

              
LIMA DA 

   

ENVOLVENDO O ALUNO SURDO 
             

    

UNIVERSIDA 
   

       

COSTA         
                

   

DE FEDERAL 
      

               
                    

     DO PARÁ              
                      

ATUAÇÃO DO TRADUTOR INTÉRPRETE DE                      

2014 
 

UNIVERSIDA 
           

LIBRAS NA       ANA 
               
  

DE FEDERAL 
      

APRENDIZAGEM MATEMÁTICA DE SURDOS      CAROLINA 
NO ENSINO FUNDAMENTAL 

            

   

DE MINAS 
    

      MACHADO              

      

GERAIS 
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           FERRAR

I 
               

      

   UNIVERSIDA  MIGUEL LUIZ 

ENSINO DE MATEMÁTICA PARA SURDOS E 

2014 

 DE FEDERAL    

VEIGA 

DE 

OU CEGOS  DE JUIZ DE   OLIVEIRA 

      FORA            

A DIVISÃO POR ALUNOS SURDOS: IDEIAS,                      

REPRESENTAÇÕES E                
ALINE FERRAMENTAS MATEMÁTICAS   

UNIVERSIDA 
     

   

MOREIRA DE     
   

DE FEDERAL 
 

        PAIVA 
   

DE JUIZ DE 
     

 2013             

      FORA            

                  

A INCLUSÃO MATEMÁTICA DE UM 
2015 UNIVERSIDA    KÁTIA  

 

DE FEDERAL 
    

  

PARREIRA 
 

ALUNO SURDO NA REDE MUNICIPAL DE JUIZ 
   
 

DE JUIZ DE 
  

  

BRETTAS 
 

DE FORA MEDIADA POR UM PROFESSOR    
 

FORA 
  

COLABORATIVO SURDO DE LIBRAS         
         

ATUANDO EM BIDOCÊNCIA          
          

CONTEXTOS EDUCACIONAIS INCLUSIVOS DE 

2013 UNIVERSIDA 

       

ALUNOS SURDOS : AÇÕES FRENTE À 
      

  MÁRCIA   

REALIDADE INCLUSIVA DE PROFESSORES 
 

DE 
       

  CRISTINA DE  

DE MATEMÁTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

ESTADUAL 
  

        

    SOUZA    
  

DE 
     

         

  LONDRINA        
          

 

Ao fazer um panorama das dissertações de mestrado pode - se inferir que a 

maioria retrata recursos para o ensino de Matemática para surdos. Somente duas 

dissertações trataram à respeito do uso da Língua de Sinais na Matemática e nenhuma 

tratou à respeito dos currículos para alunos surdos ou a questão do numeramento. Além 
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desses aspectos, são poucas as dissertações eu tratam do conteúdos matemático
6
, 

somente uma dissertação expos sobre a divisão que está relacionado ao conteúdo das 

operações matemáticas. 

Nesse sentido, o que se pode inferir é que há pouca produção ainda na área da 

surdez e matemática, principalmente no que se refere aos Anos Iniciais que é o 

momento em que a crianças surda está se alfabetizando. Tem-se uma produção 

significativa no ano de 2015 devido a lei de inclusão e muitas produções em dissertação 

na Universidade Federal de Juiz de Fora, característica do sudeste brasileiro. 

A demonstração das pesquisas acima fazem referência a realidade da educação 

dos surdos marcada pela polaridade entre ensinar e aprender matemática, pois embora 

seus objetivos reproduzir a elementos e condições de inclusão, direcionadas aos 

estudantes surdos, estes são submetidos ainda a uma condição de adaptação aos padrões 

curriculares, sob a prática docente, que em sua maioria se desenvolve pelo oralismo, 

comprometendo a qualidade da aprendizagem desses estudantes. 

 

Conclusões Parciais... 

Neste trabalho, que teve como objetivo refletir à respeito das pesquisas 

acadêmicas no âmbito da surdez e matemática buscou-se um percurso de modo claro e 

objetivo afim de demostrar com clareza à respeito do que se tem evidenciado nas teses e 

dissertações sobre o tema. 

Assim, a sugestão que deixamos e que ainda falta, está em construir mais 

trabalhos nessa área, de tal modo que as universidades também possam se ocupar do 

tema. As secretarias regionais de ensino e os órgãos responsáveis deveriam incentivar 

os docentes da educação básica a retratar o tema na escola pois assim cria-se mais 

espaços para a discussão da surdez e matemática. 

Para finalizar, espera-se que essa pesquisa que ainda se encontra em andamento 

possa contribuir significativamente não somente para Educadores Matemáticos, mas 

para os docentes em âmbito geral, principalmente aqueles que são considerados os 

                                                 
1 6

 Conteúdos Matemáticos aqui está sendo retratados como a divisão realizada pelos documentos 

oficiais: Números e Operações, Grandezas e Medidas, Geometria e Tratamento da Informação.
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“formadores de formadores”, ou seja, aqueles que lecionam nos cursos de licenciatura 

para que possam refletir sobre sua prática afim de que utilizem e estudem com mais 

afinco a questão atual e envolvente da surdez. Que essas reflexões possam ser 

estendidas para as diversas áreas de ensino e que possam contribuir significativamente 

para a prática de sala de aula do professor em qualquer nível de ensino. 
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Resumo 

Este estudo qualitativo, descritivo realizado a partir dos relatos de nossa experiência 

docente na disciplina Estágio Supervisionado I, Curso de Pedagogia do Plano Nacional 

de Formação de Professor da Educação Básica - PARFOR da Universidade Estadual do 

Piauí, foi motivado pela seguinte situação problema: quais as possibilidades do estágio 

supervisionado proporcionar aos discentes de pedagogia a vivência educativa em 

contexto não escolar experimentando a realidade social, despertando a sensibilidade 

para os processos de inclusão e especialmente, valorizando os processos educativos em 

espaço não-escolar? Objetivou socializar nossas experiências enquanto docentes da 

disciplina Estágio Supervisionado I em contextos educativos não escolar disseminado 

especialmente os resultados alcançados numa proposta de educação para /na 

diversidade, no respeito às condições socioculturais da realidade experimentada, na 

inclusão socioeducativa e na educação a partir da participação em instituições 

educativas. Esta tessitura nos proporcionou compreender um pouco mais sobre as 

concepções de estágio supervisionado e a sua operacionalização no espaço não escolar. 

A experiência revelou que a dimensão crítica da ação educativa proposta pelo estágio 

tornou-se possível porque o campo trouxe elementos importantes e ausentes na 

formação curricular dos estudantes.  

Palavras-chave: Estágio supervisionado; Educação não escolar; Diversidade. 

 

Introdução 

O estágio supervisionado permite o/a aluno/a experimentar a vivência da 

dinâmica educativa em contextos diversos, de forma mais efetiva, quando se coloca 

como uma ferramenta de socialização e de integralização entre teoria e prática, onde o 

estudante começará a entender e perceber as alegrias e dificuldades de atuar como 

profissional.  
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Especificamente, o Estágio Supervisionado I do Curso de Pedagogia do Plano 

Nacional de Formação de Professor da Educação Básica - PARFOR, da Universidade 

Estadual do Piauí na cidade Pedro II – PI, seguiu uma proposta de operacionalização de 

ações pedagógicas em espaço educativo não escolar. Dessa maneira, os alunos 

vivenciaram o primeiro estágio supervisionado obrigatório experimentando ações 

pedagógicas e espaços educativos para além dos muros escolares. 

A ementa dessa disciplina apresenta a possibilidade de experienciar atividades 

educativas em variados espaços:  

 

Vivência e análise dos processos educativos que ocorrem na escola e outros 

espaços sociais. Análise dos determinantes políticos sociais, filosóficos, 

históricos e psicológicos da organização dos processos educativos da escola e 

em espaços não-escolares. Aprendizagem e desenvolvimento. O processo de 

aprendizagem: linhas teóricas. Aprendizagem e o cotidiano da sala de aula. 

Prática de Ensino: objetivos, importância, vantagens, problemas, dificuldades 

e formas de operacionalização. A formação do professor e Prática de Ensino. 

A ênfase deste momento de estágio será o conhecimento dos espaços de 

atuação do pedagogo, bem como os requisitos para a realização do Estágio 

Supervisionado. (PLANO DE CURSO, 2017, p. 01). 

 

Decidimos privilegiar práticas educativas desenvolvidas em instituições sociais 

como: igrejas, postos de saúde, centro catequético, associação de moradores, lar de 

idosos. O referido estágio foi realizado fora do contexto escolar com o propósito de 

oportunizar novas vivências aos alunos de Pedagogia, para compreender que o 

pedagogo pode atuar em espaços educativos fora da escola, desenvolvendo contribuição 

significativa e construindo saberes. 

O plano de ensino traçado teve como proposta essencial no Plano de curso 

(2017, p. 01): 

 

Possibilitar aos alunos o entendimento dos espaços de atuação do pedagogo, 

adquirindo subsídios teóricos e práticos para o desempenho das etapas do 

estágio desenvolvendo uma análise crítica e momentos de reflexão sobre a 

constituição deste processo, tendo em vista a sua significação no processo de 

formação de professores nos espaços escolares e não escolares. 

 

Considerando a relevância social dessas atividades educativas em âmbito geral e 

especificamente na realidade social vivenciada na cidade Pedro II - PI, desenvolvemos a 
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fundamentação na disciplina em atividades que estimulassem os alunos a conhecer os 

espaços sociais para perceber de que maneira poderiam desenvolver uma proposta 

educativa. 

A partir do plano de ensino fundamentamos a importância do estágio 

supervisionado na formação docente, embasando-nos em autores como: Pimenta (2004), 

Gohn (2006), Pimenta e Lima (2008), dentre outros. Seguindo a premissa de que a 

fundamentação teórica alicerça as reflexões necessárias à formação e à prática docente, 

vislumbramos a visitação de espaços educativos não escolares e, a partir desse contato 

inicial propusemos a elaboração e a implementação de um projeto de intervenção 

educativa juntamente ao público alvo específico de cada um dos espaços a saber:  

O primeiro grupo desenvolveu uma atividade interventiva com crianças em um 

bairro na periferia da cidade Pedro II - PI, contemplando uma proposta educativa 

alusiva ao dia das crianças; o segundo grupo desenvolveu uma atividade direcionada às 

crianças atendidas em um posto de saúde da cidade; o terceiro grupo proporcionou um 

sarau em um abrigo de idosos, despertando alegrias e emoções ao público alvo;  o 

quarto grupo desenvolveu uma proposta didática sobre bons hábitos, aprendizagem dos 

valores humanos com um grupo de crianças que participavam da catequese de um bairro 

na periferia; e o quinto grupo contemplou jovens com atividades culturais de 

sensibilização e conscientização sobre o uso de drogas e as suas consequências.   

As experiências educativas foram registradas através de nossas observações e 

documentadas nos relatórios de estágio apresentados na conclusão da disciplina. Diante 

das informações colhidas, optamos por fazer um relato das experiências vivenciadas 

tecendo reflexões necessárias à operacionalização do Estágio Supervisionado no curso 

de Pedagogia. Dessa maneira, tecemos esse texto com objetivo de socializar nossas 

experiências enquanto docentes da disciplina Estágio Supervisionado I em contextos 

educativos não escolar disseminado especialmente os resultados positivos alcançados 

numa proposta de educação para /na diversidade, no respeito às condições socioculturais 

da realidade experimentada, na inclusão socioeducativa e na educação a partir da 

participação em outras instituições educativas.  
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Elementos teóricos 

Durante os meses em que a disciplina foi proposta, valemo-nos das vivências e 

das experiências produzidas pelos grupos de alunos, para que os mesmos pudessem 

experienciar em espaços educativos não escolares as possibilidades da atuação 

pedagógica, desenvolvendo atividades educativas através de ações comunitárias, 

coletivas e sociais. Tais vivências são importantes para o processo formativo dos 

discentes e têm relevância social por envolver sujeitos e realidades em torno de temas 

que demandam discussões, reflexões e atenções educativas. 

Dessa maneira, propusemos a realização de ações pedagógicas em espaços não 

escolares, contemplando a diversidade de sujeitos e de realidades a partir das diferentes 

propostas elaboradas e implementadas diretamente pelos alunos da disciplina em foco. 

O trabalho de supervisão dessas atividades deu-se em etapas de orientação teórica com a 

leitura reflexiva de textos e discussão das ideias fundamentadoras do próprio estágio 

supervisionado, seguindo-se com a orientação para elaboração das intervenções 

pedagógicas e as específicas observações ao longo do processo, assim como da 

observação e apreciação dos resultados alcançados através dos momentos de 

socializações acontecidas em momentos e espaços distintos. 

Professando de perto, pudemos observar que os alunos desenvolveram propostas 

de intervenção pedagógica que  levaram  os grupos envolvidos  a interagiram , e, em 

respostas, construírem reflexões sobre suas práticas sociais, suas possibilidades de 

atuação no e sobre o seu meio de sobrevivência e especialmente sobre as possibilidades 

da inclusão social para a transformação de realidades difíceis em contextos 

democráticos e de exercício da cidadania. Ao percebermos que as ações trouxeram à 

tona reflexões tão pertinentes, ressaltamos que o trabalho e a atuação do/a pedagogo/a 

vai muito além das “paredes da sala de aula” e que nossa sociedade convive com essa 

necessidade cotidianamente. 

Essas intervenções são propositoras de debates e discussões no contexto 

acadêmico uma vez que possibilitam aos alunos diversas percepções sobre a formação 

universitária e sua relação com os espaços de atuação dos profissionais que se formam 

nessas instituições de ensino formal.  Frisamos que essas experiências fortalecem o 

papel da universidade junto à sociedade, ou seja, desenvolver ensino, pesquisa e 
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extensão. Embasado nesse tripé, o estágio supervisionado alcançou cinco espaços 

educativos, não escolares, proporcionando à crianças, jovens e adultos atividades 

inovadoras descritas a seguir: 

Uma atividade interventiva com crianças foi desenvolvida pelo primeiro grupo 

de trabalho.  Optaram por trabalhar ações pedagógicas num bairro da periferia da cidade 

de Picos. Em alusão ao dia das crianças, convocaram todas as crianças da comunidade 

desenvolver uma proposta, numa praça pública, com apresentações de vídeos infantis, 

brincadeiras, dramatizações, jogos, os pais das crianças também estiveram presentes, foi 

um momento de interação e aprendizado para o grupo. 

O segundo grupo desenvolveu uma atividade pedagógica em um posto de saúde 

envolvendo crianças de 3 anos até 12 anos atendidas naquela instituição e/ou residentes 

na comunidade. Como temática, abordaram os hábitos de higiene e desenvolveram 

atividades educativas sobre saúde bucal apresentando teatro de fantoches, músicas e 

brincadeiras. Acolheram o público alvo com exposição de vídeos, brincadeiras e 

lanches. 

Um lindo sarau proporcionado aos idosos abrigados numa casa de caridade foi a 

atividade desenvolvida pelo terceiro grupo. Este espaço social abriga 40 idosos, embora 

apenas metade participou da atividade sugerida pelo grupo de acadêmicos. A realidade 

de homens e mulheres que vivem num abrigo para idosos, que sobrevive da caridade de 

pessoas voluntárias e de doações foi alegrada com músicas e poesias. A tarde foi 

animada com a presença de um cantor local.  

Os alunos declamaram poemas e cuidaram de proporcionar um agradável clima 

de aconchego colhendo depoimentos e expressões de agradecimentos por um momento 

de muitas emoções. Acolheram os/as idosos/as com uma decoração festiva e ofereceram 

um cardápio apropriado ao público alvo.   

O quarto grupo desenvolveu um projeto pedagógico sobre aprendizagem dos 

valores humanos com um grupo de crianças que participavam de projetos sociais numa 

comunidade carente. O encontro foi realizado na quadra de esportes do bairro com 

brincadeiras, contação de histórias, com a participação efetiva das crianças, 

apresentaram peças teatrais explorando os valores humanos. Prepararam o ambiente 

com uma decoração ilustrativa da proposta pedagógica a ser desenvolvida. Os 
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estagiários apresentaram vídeos educativos, conversaram com as crianças, fizeram 

exposição de músicas.  

Conhecendo um pouco da realidade das juventudes da cidade, os estagiários do 

quinto grupo de trabalho decidiram desenvolver atividades culturais e motivadoras de 

reflexões sobre juventudes, inclusão social e os perigos das drogas. O público alvo foi 

um grupo de jovens assistidos pela secretaria da juventude e assistência social da cidade 

de Pedro II. As ações pedagógicas desenvolvidas pelos alunos de estágio alcançaram 

uma proposta de fortalecimento da inclusão e da participação da juventude em ações 

educativas a partir dos das interações promovidas em parcerias com movimento sociais 

da comunidade envolvida.  

As ações pedagógicas desenvolvidas foram aceitas pela comunidade e 

suscitaram a perspectiva de continuidade, o que foi registrado nos relatórios produzidos 

pelos alunos ao final da disciplina. Assim, vemos que o estágio desenvolvido em espaço 

não escolar muito contribui para a formação dos alunos de Pedagogia. Essas 

experiências fomentam, ainda o interesse de atuação desses sujeitos em processo de 

formação profissional em espaços de educação não escolar. 

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, com relatos de experiências. Sua 

realização partiu da seguinte situação problemas: quais as possibilidades de o estágio 

supervisionado proporcionar aos discentes de pedagogia a vivência educativa em 

contexto não escolar experimentando a realidade social, despertando a sensibilidade 

para os processos de inclusão e especialmente, valorizando os processos educativos em 

espaço não-escolar? 

 

Resultados e discussão   

Segundo Pimenta (2004) uma das concepções acerca do estágio supervisionado 

perpassa pela prática como imitação de modelos, sendo esta uma concepção onde o 

ensino e a realidade apresenta-se estática, imutável e que o estagiário valoriza os 

instrumentos consagrados.  
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Neste contexto a prática de estágio reduz-se a simplesmente observar os 

professores. Outro modelo que a autora em foco salienta é a prática como 

instrumentalização técnica, encontrando-se desvinculada da teoria, e a atividade de 

estágio reduzida a “hora da prática” por meio de treinamento de situações e 

experiências. 

Com a explicitação dos conteúdos abordados durante o curso, o desafio para o 

Estágio também está na definição dos campos, considerando este “uma parte importante 

da relação trabalho-escola, teoria-prática, e eles podem representar, em certa medida, o 

elo de articulação orgânica com a própria realidade” (KULCSAR, 1991, p. 63). 

Realidade que se deve confrontar para que os estudantes tenham condições de construir 

referenciais importantes para sua profissão, aproximando-os das mais distintas 

realidades e, que, para tanto, a escolha do campo pode ser decisiva. 

Compartilhamos com Pimenta (2004), Silva e Miranda (2008) quando propõe 

como concepção de estágio perpassada pela pesquisa uma vez que aproxima da 

realidade de forma reflexiva e crítica, estabelecendo as conexões entre teoria e prática, 

analisando o contexto e o seu entorno bem como proporcionando reflexões sobre o 

trabalho docente. Ainda segundo esta perspectiva de estágio, acreditamos na imersão do 

estagiário no campo profissional, o contato com a pesquisa e seus procedimentos 

científicos, momento de aprendizagem crítica reflexiva e outros aspectos. 

A disciplina de Estágio I teve como objetivos específicos (PLANO DE CURSO, 

2017, p. 01): 

 

Discutir o processo de ensino e aprendizagem na escola, compreendendo este 

espaço como local de construção de saberes; 

Analisar a prática pedagógica que vem sendo desenvolvida nas escolas; 

Provocar os alunos a problematizarem a reflexividade e criticidade sobre o 

processo de ensino na escola e em outros espaços sociais. 

Sistematizar conhecimentos em busca de exposições de resultados em 

observações nas escolas e espaços não escolares.  

Proporcionar momentos de reflexão sobre a constituição de tornar-se 

professor; 

Analisar os processos de socialização que acontecem na escola e fora dela; 

 

A partir da proposição de todos esses objetivos, foram desenvolvidas 

metodologias para que os alunos de Pedagogia tivessem a oportunidade de transitar em 
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outros espaços sociais vivenciando experiências inovadoras e percebendo que o/a 

pedagogo/a pode estar incluído em muitos espaços além da escola e que o curso de 

Pedagogia oportuniza essas experiências ao estudante. 

Com base no exposto, a inserção do estagiário numa determinada prática social é 

tarefa desafiadora que também suscita pesquisa, a respeito da pertinência da atuação 

profissional do Pedagogo nos espaços ainda não ocupados. Tema sugerido por efeito da 

experiência realizada nos espaços já citados: igreja, posto de saúde, centro catequético, 

abrigo de idosos e grupo de jovens. Para Pimenta e Lima (2008, p. 50):  

 

Que se inicia com a análise e a problematização das ações e das práticas, 

confrontadas com as explicações teóricas sobre estas, com experiências de 

outros atores e olhares de outros campos de conhecimentos com os objetivos 

pretendidos e com as finalidades da educação na formação da sociedade 

humana. 

 

A atividade formativa do estágio está condicionada à definição do campo de 

atuação e este, revela-se complexo por se tratar em parte de campo teórico em 

construção, sobretudo no que se refere à Educação Não-Formal (GOHN, 2006). Nesse 

sentido, a ementa da disciplina sugeriu práticas sociais diversas e imprecisas 

conceitualmente, incorporadas pelas denominações: “conhecimento do espaço de 

atuação do pedagogo”, proposta desenvolvida por nós professoras e pelos alunos. 

A delimitação do campo é relevante porque esta coaduna com a proposta e o 

perfil pretendido à atuação do/a profissional pedagogo/a. Muitas vezes, verifica-se uma 

imprecisão no conceito, uma vez que não abarca tudo aquilo que não diz respeito à 

instituição escolar, inclusive a educação informal.  

Por esse viés, utilizamos a ementa para nortear o desenvolvimento da disciplina, 

entendendo que as denominações especificadas na mesma, apresentam um caminho que 

se inicia na problematização de que para além da escola há outros espaços a serem 

ocupados pelo/a Pedagogo/a. As diferentes denominações indicam também campo em 

disputa de significações. Em tese, a definição do campo de estágio tem por pressuposto 

a oferta de uma experiência que possibilite a análise crítica de uma prática social que 

apresente uma dimensão transformadora do processo educacional. 
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Os espaços onde ocorrem os processos de educação não-formal ou não escolar, 

de acordo com Gohn (2006), são múltiplos, podendo ser algo criado ou recriado, com os 

objetivos do grupo social que se organiza como: as associações de bairro, os 

movimentos sociais, as igrejas, sindicatos, partidos políticos, espaços culturais, 

ambientes com idosos, classes hospitalares, educação nos presídios, entre outros.  

Dessa maneira, compreendemos a necessidade de reafirmar que o curso de 

Pedagogia discute as possibilidades de atuação do/a pedagogo/a em espaços e 

instituições distintos e que na contemporaneidade a demanda social pela atuação desses 

profissionais se amplia gradativamente e alcança desde hospitais às indústrias. 

Considerando o efeito primário de experimentar espaços de atuação pedagógica, 

propusemos aos estagiários que visitassem espaços sociais educativos que oferecessem 

condições apropriadas para o desenvolvimento das atividades planejadas para a 

disciplina.   

Das visitas aos espaços sociais educativos à elaboração e implementação de 

atividades pedagógicas, transcorreram etapas importantes de estudos, reflexões, 

análises, pesquisas, descobertas. Cada grupo de trabalho foi cuidadosamente orientado 

pelas docentes da disciplina e as etapas desse trabalho estão descritas na metodologia. 

 

Considerações Finais  

A referida experiência oportunizou provocações para os alunos, para nós, as 

professoras da disciplina, bem como para os sujeitos pertencentes aos espaços 

contemplados nas experiências.  Pois os depoimentos, em todos os lugares por onde 

passamos, fossem de crianças, jovens, adultos e idosos registraram admiração em 

relação às atividades vivenciadas. Tão notório foi o entusiasmo e a satisfação 

alcançados durante esse período que registramos o questionamento sobre a 

possibilidade de novas ações acontecerem, em continuidade e para um número maior de 

pessoas. 

No que tange aos pontos em comum às cinco experiências, podemos destacar 

que todas elas causaram estranhamento aos estudantes, na tentativa de identificar o 

lugar de atuação do/a Pedagogo/a. As perguntas realizadas em todo o processo 

reafirmavam o desconhecimento do caráter educativo de cada um dos campos 
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estudados. O mesmo estranhamento foi, aos poucos, superado pela compreensão da 

intencionalidade político-pedagógica de seus proponentes. 
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Resumo:  

La presente investigación tuvo por objetivo organizar y aplicar un método de formación 

de acciones generales para la solución de problemas matemáticos en alumnos de 

segundo grado de primaria, basado en la teoría de la actividad y en la teoría de 

formación de acciones mentales por etapas (Talizina, Solovieva y Quintanar, 2010). El 

método formativo se aplicó a un grupo de segundo grado de primaria de un colegio 

privado en la ciudad de Puebla (México), se realizaron 30 sesiones durante un ciclo 

escolar, tres horas a la semana de acuerdo con el horario de clases del grupo. Se 

propusieron tareas de forma individual y de forma colectiva. Se realizó un análisis 

cualitativo de los componentes matemáticos (espacial, lógico, matemático y simbólico) 

y de los eslabones de la estructura de la actividad de solución de problemas. Los 

resultados muestran que los alumnos, despúes de participar en el proceso formativo, 

lograron identificar correctamente los datos y sus relaciones para la solución, además se 

logró el plano de ejecución verbal externa y con uso independiente de los algoritmos. Se 

concluye que organizar la solución de problemas considerando su estructura psicológica 

permite a los alumnos resolver de forma reflexiva y correcta.  

 

Palavras-chave: Teoría de la actividad; enseñanza de las matemáticas; solución de 

problemas 

 

Introducción 

La solución de problemas es considerada como una competencia principal en los 

planes y programas propuestos por la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2011; 

2016) en México. El planteamiento de situaciones problematicas es una tarea que debe 

ser trabajada en cada modulo de aprendizajes esperados y en cada grado escolar, por lo 

que se dedica mucho tiempo a esta tarea. Sin embargo, los alumnos no logran adquirir 

esa competencia, las evaluaciones nacionales e internacionales continúan mostrando 

resultados negativos en las tareas de solución de problemas. Los resultados de 
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evaluaciones nacionales muestran que el 51.2% de los alumnos de tercer grado de 

primaria presentan un nivel elemental e insuficiente de conocimientos de matemáticos 

(ENLACE, 2013). Estos resultados muestran que los alumnos necesitan adquirir los 

conocimientos y desarrollar las habilidades matemáticas y/o fortalecer la mayoría de 

esos conocimientos. La última prueba nacional publicada fue Planea (en SEP, 2015) y 

en esta se muestra que el 60.5% de los alumnos de sexto grado tiene deficiencias en el 

desarrollo de conocimientos y habilidades matemáticas, las cuales incluye solución de 

problemas con una operación, mientras que solo el 6.8% muestra un dominio de dichos 

conocimientos. Estos resultados son similares en los reportes de evaluaciones 

internacionales, en los reportes de TERCE (2016) se muestra que solo el 43 % de 

alumnos de tercer grado de primaria logran resolver problemas que implican una 

operación, mientras que solo el 45% de alumnos de sexto grado solucionan problemas 

simples.  

Dentro de las conclusiones de esta última evaluación internacional se suguiere 

abordar la solución de problemas como una tarea que incluye todas las habilidades del 

pensamiento y no solo enfocarse a la solución de los algoritmos (Ávila, 2006). De 

acuerdo con Talizina (2009), durante la enseñanza de las matemáticas en ocasiones es 

indispensable formar habilidades específicas de la actividad cognitiva que rebasan los 

límites de la propia asignatura, pero al mismo tiempo, determinan el éxito de su 

aprendizaje, esto es el caso de la solución de problemas. Esta actividad intelectual 

requiere no sólo del conocimiento de la aritmética, sino también de la comprención de 

la esencia de los elementos básicos de la situación planteada y las relaciones entre ellos 

(Vicente, Dooren y Verschaffel, 2008).  

Los elementos de la actividad cognitiva no son reflejados ni en concepto ni en la 

metodología de enseñanza en el programa y planes de enseñanza de la SEP, solo es 

referida como una competencia de resolución de problemas de manera autónoma e 

“implica que los alumnos sepan identificar, plantear y resolver diferentes tipos de 

problemas o situaciones; por ejemplo, problemas con solución única, otros con varias 

soluciones o ninguna solución; problemas en los que sobren o falten datos; problemas o 

situaciones en los que sean los alumnos quienes planteen las preguntas. Se trata de que 

los alumnos sean capaces de resolver un problema utilizando más de un procedimiento, 
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reconociendo cuál o cuáles son más eficaces; o bien, que puedan probar la eficacia de 

un procedimiento al cambiar uno o más valores de las variables o el contexto del 

problema, para generalizar procedimientos de resolución” (SEP, 2011, pp. 60). Esta 

lista de conductas o resultados no son una referencia sólida para los profesores de 

educación básica en el desarrollo de habilidades del pensamiento que favorecen la 

solución de problemas, e incluso aunque se trata de una variedad de ejercicios se sigue 

omitiendo el proceso por el cual el alumno logré reflexionar y comprender la solución.  

Desde el análisis de la Teoría de la Actividad (Talizina, 2009), la perspectiva 

anterior se basa en un tipo de enseñanza tradicional, en la cual el aprendizaje se da por 

vía espontanea y como resultado tiene la formación de hábitos. Considerando la 

inestabilidad del aprendizaje y los constante errores que se observan, la Teoría de la 

Actividad (Talizina, Solovieva y Quintanar, 2010) propone considerar un proceso de 

enseñanza dirigida y orientada, en la cual el docente conozca el contenido, la estructura, 

las características necesarias de las acciones y habilidades que se pretende desarrollar en 

los alumnos, así como organizar el contenido académico por etapas: material, 

perceptiva, lenguaje externo y lenguaje interno (Galperin, 2001, Talizina, 2009; Nikola 

y Talizina, 2002; Solovieva, Ortiz y Quintanar, 2010; Rosas, Solovieva y Quintanar, 

2017).  

En la enseñanza tradicional el proceso de solución normalmente no se descubre 

ante el alumno, por lo cual la conciencia y la reflexión no surgen. Los alumnos actuan 

de manera caótica, empírica y poco reflexiva. Desde el punto de vista de la organización 

reflexiva de la actividad (Nicola y Talizina, 2001), en la solución de problemas el 

alumno debe iniciar por conocer y determinar qué acciones va a realizar. Para hacer 

esto, se requiere de la identificación reflexiva de la pregunta del problemas y de las 

condiciones, ante las cuales dicha pregunta se establece. Las condiciones del problema 

siempre describen una u otra situación, detrás de las cuales el alumno debe descubrir las 

relaciones aritméticas determinadas, es decir, debe describir la situación que se 

menciona en el idioma de las matemáticas. El maestro no simplemente debe presentar y 

anunciar el problema, sino mostrar las acciones para qué el alumno realice y logre 

solucionar un problema. Para ello, se debe conocer qué tipo de acciones intelectuales 
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participan en el proceso de solución de cualquier problema de un grado escolar 

determinado y en qué orden se deben realizar (Talizina, 2009). 

Específicamente, la solución de problemas incluye una pregunta fundamental, 

cuya respuesta constituye el objetivo de la solución del problema. Para poder responder 

a a pregunta final (o preguntas intermedias) del problema, se tiene que analizar 

determinados datos, es decir, obtener la información necesaria y suficiente de los nexos 

matemáticos y lógicos formulada por el problema (Talizina, 2009; Tsvetkova, 1999). 

Esto se obtiene mediante la actividad orientativo-investigativa, que constituye uno de 

los componentes de la actividad intelectual (Galperin, 2009). Sólo sobre la base de los 

datos, obtenidos a partir de la actividad orientativo-investigativa, el alumno puede 

elaborar el esquema general para el contenido del problema estableciendo los datos, las 

relaciones esenciales entre ellos y las posibilidades para responder a la pregunta final. 

Después de esto, es factible encontrar las operaciones aritméticas que correspondan con 

el plan creado (Luria, 1980; Tsvetkova, 1999). 

Considerando los elementos anteriores es posible que los alumnos resuelvan de 

forma más rápida los problemas aritméticos, elijan correctamente la o las operaciones 

aritméticas necesarias, expliquen el procedimiento que utilizan para resolver los 

problemas y puedan proponer sus propios problemas aritméticos (Tsvetkova, 1999; 

Salmina, 2001; Talizina, 2009; Rosas, 2013). 

A partir de la estructura de la solución de problemas referida, el objetivo del 

presente trabajo es mostrar un método de formación de habilidades generales para la 

solución de problemas en el salón de clases de un grupo de segundo grado de primaria, 

mediante la organización de los elementos y acciones esenciales que favorezcan la 

orientación del alumno. 

 

Metodología 

El tipo de investigación fue cualitativa, debido a que permite la interacción 

activa y constante entre los participantes e investigador, así como considerar las 

necesidades e intereses de estos (González, 2000). Se trabajó con un grupo de segundo 

grado de primaria de un colegio privado, ubicado en el estado de Puebla, México. Dicho 
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colegio organiza su proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la teoría de la 

actividad aplicada a la enseñanza (Talizina, 2009; Solovieva, 2013).  

Se utilizó un diseño experimental formativo, el cual es una continuación del 

método genético causal, propuesto por L.S. Vygotky y desarrollado por sus seguidores 

(Leontiev, 2003). El experimento formativo consiste en organización cualitativa de una 

interacción activa entre el experimentado y experimentado, dirigida por los objetivos del 

experimento y basados en las necesidades de la práctica educativa real (Leontiev, 2003). 

Para ello se requiere que el experimentado conozca el contenido, la estructura y las 

características necesarias de las acciones que se pretenden desarrollar en el 

experimentado (Talizina, 2000; Nikola y Talizina, 2001; Solovieva, 2016).  

 

Contenido del método formativo de acciones generales para la solución de 

problemas 

A partir del análisis de los eslabones de la estructura psicológica de la solución 

de problemas propuesta por Tsvetkova (1999) y las habilidades del pensamiento que 

participan en dicha actividad se organizaron las tareas en un método formativo. A 

continuación, se presenta la descripción de las tareas, etapas, materiales y ejemplos de 

ejecuciones de los alumnos. Las tareas se organizaron en tres etapas: formación de las 

acciones generales, solución de problemas y elaboración propia de los mismos.  

 

Etapa 1. Formación de las acciones generales en la solución de problemas. El 

trabajo se inició con la explicación de un problema matemático, se mencionó que este 

siempre implica una situación, la cual puede ser cotidiana o no, y que se debe identificar 

los conceptos matemáticos básicos que los alumnos ya conocían (número y sistema 

numérico decimal). Además, se les explicó a los alumnos que en los problemas siempre 

se desconoce un (algunos) dato (s) y que el problema implica conocer su valor como 

objetivo. Este objetivo se expresa en la pregunta (s) del problema. También se les 

comentó a los alumnos que para lograr dicho objetivo con éxito es necesario seguir una 

serie de acciones, los cuales se escribían en una “tarjeta de orientación”. La tarjeta se 

elaboró de manera conjunta, se enfatizaba en cada inciso y se utilizaba para la solución 
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de cada problema aritmético.  Todos los procedimientos fueron planteados para todo el 

grupo y realizados de manera colaborativa y dialogante bajo orientación de adultos.  

Etapa II. Solución del problema. Una vez que los alumnos identificaban y 

realizaban la operación matemática necesaria, se les pedía contestar la pregunta final y 

verificar si habían cumplido las acciones necesarias. Se realizaron problemas simples 

(una operación aritmética) y problemas complejos (más de 2 operaciones aritméticas) de 

manera conjunta, se identificaba cada paso de la tarjeta y se dirigían mediante preguntas 

la reflexión de cada paso.  Para garantizar el análisis correcto y reflexivo de los datos, se 

proporcionaban problemas que tenían datos sobrantes o problemas con datos faltantes 

en relación con la pregunta final. Se hacía énfasis de qué datos pueden faltar o sobrar en 

el problema. Si datos sobran, el problema se soluciona sin tomar en cuenta datos 

sobrados; si datos faltan, el problema no tiene solución (Talizina, 2009; Tsvetkova, 

1999). 

Conforme los alumnos iban resolviendo con éxito los problemas, realizar todas 

las acciones de la tarjeta ya no era necesario. A partir del quinto problema los alumnos 

ya no subrayaban los datos ni la pregunta final; esta identificación la realizaban 

verbalmente. Lo anterior implicaba la posibilidad de automatizar y reducir el proceso 

intelectual previamente desplegado (Galperin,  2001). 

Etapa III. Problemas elaborados por parte de los alumnos. La elaboración de los 

problemas se inició con la presentación de datos numéricos, el docente daba datos y 

preguntaba a los alumnos la relación que existe entre esos datos, de inmediato se 

proponía una pregunta (objetivo). Posteriormente se les pedía crear una situación 

problemática (reparto, disminución de una Magnitud una medad dada, entre otras), 

escribían el problema y solucionaban, por ejemplo: la investigadora dio como datos 

MA= 50, MB= 10, MC= 25 y MD=3, para lo cual una alumna redactó el problema; 

“Reny tiene 50 dulces, y le regalan 10, el lunes se come 25 y el martes se come 3, 

¿cuántos tiene en total?” En este problema la alumna eligió dos operaciones 

matemáticas para elaborar un problema y lo redactó de manera independiente.  

Finalmente, se trabajó con la elaboración independiente de problemas por los 

alumnos a partir de una situación problemática propuesta. Los alumnos elegían los datos 

y establecían relaciones entre ellos. Posteriormente los alumnos intercambiaban los 
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problemas elaborados dentro del grupo. Ellos resolvían, revisaban y corregían las 

soluciones de sus compañeros. Un alumno redactó el siguiente problema: “Tengo 9 

gomas y quiero tener el triple, ¿cuántas gomas tendré?” 

 

Resultados 

A partir de los resultados se realizó un análisis cualitativo del proceso de 

solución de problemas aritméticos, considerando las acciones generales para la solución 

de problemas, las cuales se evaluaron después de la implementación del método 

formativo. 

Los resultados de la evaluación mostraron que los alumnos desarrollaron y 

asimilaron el contenido de la orientación para la solución de problemas y la ejecución 

de las operaciones matemáticas, solucionando los problemas compuestos de forma 

rápida y correcta. Se observó que todos los alumnos realizaron las tareas en el plano 

verbal externo y utilizaron correctamente los algoritmos matemáticos. Además, los 

alumnos explicaron las acciones que seguían y las relaciones lógicas que existían entre 

dichas acciones. En esta evaluación, la solución de problemas fue independiente. 

 

Discusión 

Los resultados obtenidos a partir de trabajo en el experimento formativo 

mostraron desarrollo de acciones generales y matemáticas necesarias para logro de la 

solución de problemas. En la evaluación final los alumnos pudieron argumentar y 

explicar todo el procedimiento mencionando todos los pasos realizados. A lo largo de 

nuestra experiencia de la enseñanza se ha observado que el trabajo de las acciones y 

habilidades generales en matemáticas aportados por la teoría de la actividad garantiza la 

comprensión y asimilación de las tareas matemáticas, como lo muestran otras diferentes 

investigaciones (Zárraga, Quintanar, García y Solovieva, 2012; Solovieva, Ortiz y 

Quintanar, 2010; Salmina, 2001; Nikola y Salmina, 2001; Rosas, Solovieva y 

Quintanar, 2017). En el caso de la solución de problemas es necesario dirigir las 

acciones de los alumnos a los elementos esenciales (identificación del objetivo, de 

conceptos, analizar y comparar  la relación entre dichos conceptos), para garantizar la 

comprensión del proceso de solución. Considerando este camino, el alumno sabrá cómo 
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orientar sus acciones y estrategias en cualquier tipo de problemas (simple, complejo), 

esta planeación es muy importante para el aprendizaje reflexivo e independiente, a 

diferencia de los programas de la SEP (2007;2011), quién estipula que el ensayo y error 

es permitido en el aprendizaje y ocasiona que los alumnos den aproximaciones de 

resultados sin comprender sus propios procedimientos.  

El trabajo con la teoría de formación de las acciones mentales (Galperin, 2009; 

Talizina, 2009; Solovieva, 2016; Zarraga, Quintanar, García y Solovieva, 2012; Rosas, 

Solovieva y Quintanar, 2017) permite desplegar el contenido matemático, organizar la 

orientación adecuada tanto para la tarea como para los alumnos y consolidar el 

aprendizaje. Desde esta perspectiva el mayor trabajo lo realiza en un inicio el maestro o 

el maestro junto con el alumno para crear la independencia en el alumno como resultado 

necesario del proceso de la enseñanza-aprendizaje guiado. En este caso, el maestro y el 

método de formación utilizado en el salón son los responsables por los éxitos (fracasos) 

de sus alumnos y no algunos “otros factores” ajenos al proceso de la enseñanza-

aprendizaje. A diferencia de nuestro enfoque existen propuestas que se basan en la 

observación de las estrategias espontáneas que utilizan los alumnos y luego, entonces, 

se propone organizar algunos métodos. Otra alternativa es personalizar la enseñanza, es 

decir, partir de lo que el niño ya sabe y de su contexto cultural, enfatizando en el 

aprendizaje pragmático, lo que se ha denominado uso de “estilo cognitivo” (Padilla y 

López, 2006; Toledo, Pérez, Riquelme, Hernández y Bittner, 2011).  

 

Conclusiones 

1. Los eslabones de la estructura psicológica de la solución de problemas permite 

identificar las acciones y habilidades matemáticas de la solución de problemas, esto 

mismo permite la construcción del método formativo de solución para dichos 

problemas, el cual consiste: situación del problema (pregunta final), plan general, 

elección de operación, ejecución y verificación del resultado. 

2.  La propuesta de tareas en diversos planos de acción (materiales, perceptivas, 

verbales externas) permite a los alumnos tener consciencia de los significados que se 

encuentran detrás de los números, formulas y problemas matemáticos. Como resultado 

se adquiere la rapidez y eficacia de las acciones intelectuales específicas para 

matemáticas. 
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3. Las premisas de la teoría de la actividad también favorecen el desarrollo de la 

motivación para el aprendizaje, es decir, los alumnos muestran una actitud positiva 

hacia el aprendizaje independiente, crean sus problemas de acuerdo a sus vivencias y se 

muestran participativos durante todas las sesiones.   

4. La formación de las acciones generales permite a los alumnos asimilar el contenido 

esencial y aplicarlo a diversos ejemplos particulares, lo cual disminuye el tiempo de 

enseñanza una vez que el alumno ha identificado dichas acciones generales.  
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Resumo: 

Sabe-se que na atualidade a Educação Ambiental é tema de primeira ordem no cenário 

sociopolítico em todo o planeta, pois as formas de sociabilidade, que tem cada vez mais 

como fundamentalismo o consumo, degradam a Terra de forma avassaladora e 

ininterrupta. Ações educativas que considerem as dimensões ambientais, sociais, 

políticas, econômicas e mentais são indispensáveis para a reversão de um processo 

perverso que encobre as consciências e têm consequências outras imprevisíveis. O 

presente trabalho apresenta resultado parcial das atividades realizadas no Espaço de 

Convivência com o Ambiente Semiárido (e-CASA), localizado nas dependências 

internas da Universidade Federal do Piauí (UFPI) campus Senador Helvídio Nunes de 

Barros na cidade de Picos e como a atividade tem contribuído para a formação 

acadêmica e profissional dos alunos/bolsistas envolvidos no programa. Para além disso, 

é possível constatar e compreender a importância de espaços educativos direcionados 

para a promoção da conscientização ambiental a partir do universo escolar, estimulando 

assim a relação prática entre as crianças e a natureza. A escrita do texto se faz no 

formato relato de experiência e descreve como todo o programa foi idealizado e seu 

funcionamento. Outro fato a ser considerado é que por meio desse programa, as ações 

desenvolvidas no ambiente interno da Universidade podem ser divulgadas e tornam-se 

acessíveis a sociedade. Outro sim, está vinculado ao fato de se tornam possível 

estabelecer e aprofundar relações sociais comprometidas, como solidariedade e 

confiança. A escrita fundamenta-se em autores que se dedicam a área, bem como no 

relato dos atores da atividade descrita. É válido lembrar que desde o inicio de seu 

funcionamento, em Abril de 2018, o e-CASA recebeu aproximadamente 200 visitantes, 

número expressivo, se considerarmos a proposta do programa. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Formação de Professores; Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

 

Percebe-se na atualidade que há necessidade de se estimular o desenvolvimento 

da consciência ambiental. Isso se mostra mais efetivo a partir de crianças em faixa etária 
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correspondente ao Ensino Fundamental. Quando se trata de Educação Ambiental é 

necessário que esse trabalho comece a ser desenvolvido bem cedo, tanto em casa como 

no ambiente escolar, pois é justamente na infância onde as crianças são mais 

sensibilizadas. O que certamente contribuirá para a compreensão da urgência na 

promoção de ações vinculadas a conservação do espaço em que vivemos. Muito disso 

devido ao fato de a Educação Ambiental ser tema de primeira ordem no cenário 

sociopolítico atual em todo o planeta, pois as formas de sociabilidade, que tem cada vez 

mais como fundamentalismo o consumo, degradam a Terra de forma avassaladora e 

ininterrupta. Ações educativas que considerem as dimensões ambientais, sociais, 

políticas, econômicas e mentais são indispensáveis para a reversão de um processo 

perverso que encobre as consciências e têm consequências outras imprevisíveis. 

Considerando o contexto geral e um mais específico, que é uma pequena região 

do Semiárido piauiense, onde acontece a experiência que aqui descrevemos para 

reflexão, é que podemos ratificar a urgência de cada vez mais pensar a escola como 

espaço privilegiado para a concretização da Educação Ambiental. Há uma negação do 

Semiárido como espaço possível de convivência, consequência de constructo histórico 

de exploração e marginalização das populações, baseado no mito da falta de água como 

problema ambiental e não social. Esta negação é responsável por anos de atraso no 

desenvolvimento de regiões semiáridas, a exemplo do Piauí. 

O contexto local, no qual se insere a prática em análise neste artigo, carece de 

ações que entrelacem os saberes da experiência do homem do campo com os 

conhecimentos científicos produzidos na Universidade, com a finalidade de promover 

ações e produção de conhecimento sobre formas de produção e sociabilidade, de um 

modo geral, sustentáveis. 

A partir do exposto, percebendo a necessidade de contemplar o tripé ENSINO, 

PESQUISA e EXTENSÃO, professores do Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo (LEdoC)/Ciências da Natureza, da Universidade Federal do Piauí campus 

Senador Helvídio Nunes de Barros (CSHNB) em parceria com colegas do Curso de 

Biologia da mesma instituição, propuseram um Programa de Educação Ambiental, onde 

fosse possível aplicar os conhecimentos teóricos apreendidos em sala de aula por meio 

de ações de ENSINO, oferecendo a comunidade local a possibilidade de conhecer o que 
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a Universidade está produzindo através de atividades de EXTENSÃO e possibilitando 

aos alunos dos cursos diretamente envolvidos na atividade a oportunidade de realizarem 

PESQUISA, no seu mais amplo conceito. 

Este trabalho objetiva divulgar ações desenvolvidas no Semiárido Piauiense 

vinculadas a promoção da Educação Ambiental imbricada às atividades de ENSINO, 

PESQUISA e EXTENSÃO obrigatórias da Universidade. De modo que, auxilia de 

forma considerável na formação de alunos/professores, atendendo aos pressupostos 

legais dos cursos de Licenciatura, de modo mais direto aos cursos diretamente 

envolvidos na atividade. 

A motivação inicial para esta escrita foi a percepção de que se faz necessário 

realizar urgentemente atividades promotoras da conscientização ambiental e que essas 

podem ser iniciadas no ambiente escolar, em casa, no trabalho, em espaços diversos, 

desde que haja interesse e mobilização. Dessa forma, ao se trabalhar a atividade aqui 

descrita, observou-se que diversos outros aspectos poderiam ser suscitados, tanto entre 

os alunos bolsistas quanto entre os visitantes. Além do mais, percebemos o 

estabelecimento de vínculos sociais que estão cada vez menos presente em nossa 

sociedade, como a solidariedade e confiança.  Fato constatado, em função da realização 

frequente de mutirões para a manutenção do espaço físico aonde as atividades são 

realizadas bem como no acompanhamento diário dos projetos. 

Contudo, o principal desafio para a sequencia das atividades, é manter a 

harmonia entre todos os envolvidos, principalmente no que se refere a relações 

interpessoais, que em muito dificultam o trabalho em grupo, o estabelecimentos de 

parcerias, e que finalizam comprometendo a manutenção e crescimento da atividade, 

pois faltam recursos financeiros e humanos para dar continuidade a proposta. 

O texto está dividido em partes, de modo a facilitar o entendimento do leitor. 

Inicialmente, apresentamos informações contextuais sobre o programa de extensão e 

sobre a localização geográfica do local aonde se desenvolvem as ações. A descrição das 

ações bem como os registros fotográficos, vem em seguida. Depois, apresenta-se o 

como o e-CASA é explorado nas visitas. Logo após, estão contidas as bases teóricas que 

fundamentam ao que aqui consideramos ser importante. Por fim, apresentamos alguns 

resultados e os discutimos brevemente, para em sequência concluirmos com nossas 
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percepções do que até aqui foi produzido e colocamos algumas considerações à título de 

reflexão, principalmente, sobre a Educação Ambiental e as ações necessárias para sua 

implementação e continuidade nos mais variados espaços.  

 

Contextualização: o projeto e o campo de aplicação 

O programa propôs à implementação de um espaço físico e simbólico onde fosse 

possível inicialmente congregar e favorecer o desenvolvimento de ações de Educação 

Ambiental no diálogo entre Universidade e Escola. Isso em função de acreditarmos que 

a criação do espaço é socialmente significativo, pois permite o desenvolvimento de 

projetos de extensão voltados à Educação Ambiental para convivência com o Semiárido 

de crianças, jovens e adultos; servindo de campo de aplicação e desenvolvimento de 

pesquisas no âmbito da UFPI, para professores e alunos de Iniciação Científica, trabalho 

de conclusão de curso (TCC) e estágios; sendo, ainda, espaço destinado ao 

desenvolvimento profissional de professores e licenciandos em cursos de formação, 

especialmente na iniciação à docência; e, principalmente, espaço de reflexão e produção 

de conhecimento sobre Educação Ambiental. O programa de extensão tem como linha 

programática a Educação Ambiental, que se subdivide em duas principais áreas 

temáticas: a Educação do Campo e a Convivência com o Semiárido. Sendo assim 

denominado: ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA COM O AMBIENTE SEMIÁRIDO (e-

CASA). 

Frente ao exposto, nas dependências internas da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI), campus Senador Helvídio Nunes de Barros, localizado na cidade de Picos, em 

meados de Maio/Junho de 2017 foi pensado a construção do e-CASA. O mesmo foi 

idealizado pelos professores do curso de Licenciatura em Educação do Campo/Ciências 

da Natureza, e implementado por além desses, pelos docentes e alunos do Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas. 

A criação do espaço tornou-se relevante a partir do momento que foi notada a 

necessidade de desenvolver atividades voltadas a preservação do meio ambiente na 

cidade de Picos. Visto que a cidade apresenta sérios problemas ambientais, como 

acumulo de lixo que acaba atraindo alguns insetos transmissores de doenças, além de 

ser uma cidade com elevadas temperaturas, baixa umidade do ar e pouco arborizada.  
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Percebeu-se ainda a importância de realizar atividades como estas no interior da UFPI, 

visto que o Restaurante Universitário (RU) dessa instituição gera muito resíduo 

orgânico, que funciona como fonte alimentar de roedores e insetos, e não possui sistema 

de reaproveitamento dos resíduos gerados no preparo das refeições.  E mais, mesmo no 

ambiente acadêmico, há pouca valorização e desenvolvimento de ações que estimulem a 

plantação de árvores para minimizar os efeitos das elevadas temperaturas locais. 

A partir dessas constatações e visando proporcionar melhoria nas problemáticas 

ambientais da cidade em questão, o espaço e-CASA procurou desenvolver a ações, por 

meio de projetos de extensão: 

 Meliponário Didático: uma estratégia para a conservação de abelhas sem 

ferrão no Semiárido Piauiense; 

 Botânica em cinco sentidos (CAMINHO SENSORIAL);  

 Diálogo entre Educação Ambiental e Arte: sensibilização e produção de 

artes visuais a partir de papel reciclado;  

 Semeando no semiárido: viveiro educador de mudas de espécies crioulas;  

 Testagem da germinação de sementes de hortaliças a partir da 

modificação de substrato obtido na compostagem;  

 Diversidade Itinerante: fazendo uma feira com saberes.   

Além desses projetos, outras ações por meio de oficinas e cursos foram 

realizadas, a saber: 

 I Oficina de artes urbanas e educação ambiental; 

 Curso de Minhocultura e Educação Ambiental; 

 Curso de Meliponicultura e Educação Ambiental. 

Essas atividades foram direcionadas tanto ao público interno da UFPI, quanto 

para a comunidade, pois o objetivo foi conscientizar a população picoense sobre a 

importância da conservação ambiental. 

Para além dessas atividades, a construção do e-CASA se deu de modo paralelo e 

teve as seguintes etapas desde sua idealização até funcionamento: 

Ação 1: Construção do “Espaço de Convivência com o Ambiente Semiárido (e-

CASA)” 
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O espaço foi construído com recursos próprios do grupo de trabalho e com o 

apoio da UFPI, que cuidou da projetação do espaço através de seu departamento de 

engenharia, doou piso do barracão, cedeu profissional de manutenção para capina do 

terreno; da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares 

do Estado do Piau (Fetag), que doou o sombrite para o viveiro de mudas de sementes 

crioulas; e com o apoio da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), que doou madeira 

de apreensão do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) para construção do barracão. 

Ação 2: I Oficina de artes urbanas e educação ambiental 

Com o objetivo de contribuir com o processo socioeducativo de jovens e 

crianças, favorecendo sua acessibilidade às expressões artísticas e criativas por meio das 

artes urbanas, foi realizada, nos dias 14/04, 28/04, 05/04 e 11/05/2018, a I Oficina de 

artes urbanas e educação ambiental, no âmbito do e-CASA. O público-alvo foram 

alunos dos Cursos de Licenciatura em Educação do Campo e Licenciatura em Ciências 

Biológicas. A oficina constituiu-se de uma parte teórica e uma prática. A prática 

consistiu na elaboração de mural no Espaço de Convivência com o Ambiente Semiárido 

(e-CASA). 

Ação 3: Curso de Minhocultura e Educação Ambiental 

O Curso foi ministrado no dia 22.02.2018, com o objetivo de conhecer o ciclo de 

vida e reprodução das minhocas; aprender a manejar com as minhocas estudadas para 

fins de aeração de resíduos orgânicos; promover através do cultivo de minhocas, 

maiores possibilidades de agregar nutrientes ao composto obtido para uso futuro nas 

atividades do Programa de Educação Ambiental na UFPI: diálogo entre universidade e 

escola para a convivência com o Semiárido. Ministraram o curso a Profa. Me. Edneide 

Maria Ferreira da Silva e o Prof. Flávio Henrique de Holanda Carvalho (SEBRAE). 19 

alunos dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo/Ciências da Natureza e 

Ciências Biológicas e 2 professores participaram do curso. 

Ação 4: Atendimento ao público 

Estima-se que em média, 1.000 crianças e adolescentes de escolas públicas da 

região visitem o e-CASA até julho de 2019, e assim participem das ações de Educação 

Ambiental desenvolvidas pelo programa. Esse número foi estimado em função do 
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número de visitantes que foram ao local desde sua concepção. Abaixo, seguem os dados 

que fundamentaram a estimativa. 

 1ª visita: No dia 11.04.2018, manhã, visitaram o espaço 31 alunos do 3º 

ano do Ensino Médio, da Unidade Escolar Maria Gil de Medeiros. Vivências: caminho 

sensorial; meliponário; viveiro de mudas e auditório. 

 2ª visita: No dia 24.05.2018, manhã, Unidade Escolar Mário Martins, 2º 

ano do Ensino Médio, 50 alunos, 1 professor e 1 administrador. 

 3ª visita: No dia 04.07.2018, manhã, Unidade Escolar Francisco José de 

Carvalho, 6º ao 9º ano, 29 alunos, 4 professores.  

 4ª visita: No dia 24.07.2018, manhã, Unidade Escolar Araújo Luz, 1º, 2º 

e 3º anos do Ensino Médio, 74 alunos, 7 professores. 

 Totalizando 197 visitantes, entre alunos, professores e técnicos. 

 

Ação 5: Distribuição de mudas de plantas do Semiárido para os escolares 

plantarem em suas regiões.  

 Foram distribuídas 197 mudas de plantas de sementes crioulas no período 

de abril a julho de 2018. Porém a meta é distribuir 1.500 mudas/ano, até julho de 2019. 

 

Caminho para o conhecimento 

Desde o inicio das atividades do e-CASA, a execução das visitas ocorrem de 

acordo com a série/ano letivo dos visitantes, isto é, são especificas para cada público 

visitante. Assim, o que é apresentado pelos alunos/bolsistas, procura contemplar o nível 

cognitivo das crianças. Entretanto, há um percurso padrão a ser percorrido e etapas a 

serem seguidas, de modo que:  

 Inicialmente os estudantes são conduzidos ao Auditório Fontes Ibiapina, 

que fica em frente ao e-CASA. Lá, são resumidamente apresentadas as atividades 

desenvolvidas no espaço. Essa apresentação é realizada pelos alunos/bolsistas dos 

cursos de graduação envolvidos nas atividades. Em seguida, os bolsistas dividem os 

visitantes em 5 grupos, para que todas as ações sejam conhecidas pelos visitantes. É 

uma visita guiada onde os bolsistas têm a oportunidade de expor seus conhecimentos 

teóricos e ainda fazerem uso direto de estratégias de ensino diversificadas, o que os 
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possibilita uma prévia do que vem a ser a sala de aula e a experiência da docência. Se 

faz necessário dizer aqui que, toda atividade desenvolvida é supervisionada por um 

professor orientador, contudo, nas visitas, são os bolsistas que apresentam o que está 

sendo realizado para promover a conservação e a importância de tal atividade para o 

meio ambiente.  

Outro aspecto a ser considerado é o fato de os visitantes poderem interagir com 

algumas atividades, como por exemplo: na COMPOSTAGEM, os visitantes revolvem o 

composto, gerado a partir do reaproveitamento dos resíduos produzidos no RU; no 

MINHOCÁRIO, manipulam as minhocas e percebem a estrutura corporal das mesmas; 

no CAMINHO SENSORIAL, seguem de olhos vendados e tocando nas plantas para 

perceberem a diferença na textura das folhas e se liberam ou não odor; e ao final 

recebem mudas de plantas da região para realizarem o plantio em suas escolas ou casas. 

 

Referencial Teórico  

Para Santos e Silva (2017, p.17) a educação infantil é o início da caminhada 

escolar, sendo assim é inevitável que seja inserida nela a Educação Ambiental (EA), 

pois a mesma é um dos primeiros passos para a formação da conscientização humana. 

Acredita-se que para estimular a EA no ambiente escolar é interessante que 

exista um espaço direcionado para a realização de métodos com essa concepção. Esse 

espaço pode vir a permitir as crianças uma relação direta com a natureza e assim essas 

serão conscientizadas. De acordo com Barros e Recena (2017) “na criança é mais fácil 

desenvolver a sensibilidade, o gosto e o amor pela natureza, já no adulto, algumas 

vezes, é preciso desenvolver o respeito”.  

       O conceito ambiental que proporcionará sensibilização a criança e cobrará 

respeito pelo meio ambiente aos adultos está além da ministração de teoria em sala de 

aula, para Segura (2001 apud Santos e Silva, 2017): 

 

[...] não adianta nada a gente explicar o que é efeito estufa, problemas no 

buraco da camada de ozônio sem antes os alunos, as pessoas perceberem a 

importância e a ligação que se tem com o meio ambiente no geral, no todo e 

que faz parte dele (p.11). 

 



 

1948 

 

A conscientização só existirá a partir do momento que o ser humano 

compreender que ele é parte do meio ambiente, uma vez que o indivíduo não consegue 

desenvolver o sentimento de pertencimento e envolvimento com a natureza ele será 

incapaz de entender a necessidade de preservação, por isso é importante despertar o 

sentimento de amor e cuidado pela natureza nos sujeitos desde cedo.  

Para que essas atividades sejam desenvolvidas no espaço escolar é preciso que 

aconteça um esforço dos docentes, pois estes de acordo com Guisso e Baiôco (2016) 

precisam compreender que a educação não acontece somente em sala de aula com a 

ministração de conteúdos prontos, mas que ela deve envolver a comunidade, assumir 

responsabilidades e contribuir na formação de cidadãos críticos e participativos 

inseridos na sociedade.  

Tendo em vista a importância de desenvolver atividades e projetos voltados ao 

estimulo da conscientização ambiental e sentimento de pertença, bem como o cuidado 

dos indivíduos, para estimular a conscientização dos sujeitos desde cedo, bem como a 

necessidade de conhecer a amplitude desse assunto, o presente trabalho objetivou 

compreender a importância de um local de educação ambiental no espaço escolar, 

estimulando assim a relação prática entre as crianças, principalmente as da educação 

infantil, e a natureza. 

 

Resultados e Discussões  

Com pouco tempo de funcionamento, o e-CASA já recebeu aproximadamente 

200 alunos de escolas da região de Picos, tanto de escolas municipais como estaduais, 

abrangendo ensino fundamental e ensino médio.    

Para Bartzik e Zander (2016, p.33) “as atividades práticas são indispensáveis 

para a construção do pensamento científico, por meio de estímulos ocasionados pela 

experimentação.” Nessa concepção o espaço se torna relevante no processo de 

aprendizagem dos sujeitos, uma vez que essa prática proporciona aos alunos um contato 

direto com o objeto de estudo. Ainda de acordo com as autoras esse tipo de atividade 

ajuda na construção do pensamento científico, o que reforça ainda mais a importância 

de aplicar tais métodos desde os anos iniciais quando os alunos ainda estão em fase de 

desenvolvimento.  
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A criança de acordo com Alves e Saheb (2013) tem “capacidade de agir, 

explorando e observando tudo que encontra ao seu redor, procurando soluções para 

melhorar a sua própria qualidade de vida”. A capacidade da criança em observar ao seu 

redor, e buscar soluções para melhorar sua qualidade de vida fortifica a necessidade de 

desenvolver atividades com eles desde os primeiros anos escolares relacionando as 

teorias com as diversas problemáticas que cercam nosso planeta, propondo aulas 

práticas o que vai fazer com que eles enxerguem a realidade que os cercam. Partindo 

desse pressuposto o trabalho realizado com as crianças no e-CASA se torna relevante na 

formação do indivíduo, uma vez que esse vai apresenta-los a diversas problemáticas e 

como trabalha-las da melhor maneira possível, beneficiando tanto a natura quanto o ser 

humano.  

Além do exposto, deve-se considerar que para os bolsistas, essa atividade 

também tem significância, haja vista que em breve, serão professores de Ciências ou de 

Biologia e poderão ser agentes multiplicadores dessa atividade no espaço escolar. 

 

Conclusão  

Não se pode desconsiderar que as condições ambientais do Semiárido piauiense 

representam, muitas vezes, empecilho para o desenvolvimento de práticas sustentáveis, 

pois as dificuldades afastam o homem do trabalho com a terra. O trabalho na agricultura 

familiar é considerado pesado, repetitivo, de resultados imprevisíveis em relação ao que 

se colhe e os baixos rendimentos. Fatores dessa natureza tem incentivado agressões 

ambientais condizentes com a lógica capitalista, que despreza a necessidade de 

preservação do meio ambiente. 

Surge daí a urgente necessidade de iniciativas na área de Educação para reverter 

este processo predatório, que traz consequências funestas para todos. Conscientizar, 

através da convivência com o Semiárido, é o caminho para a reintegração do homem a 

natureza. 

A Educação Ambiental desenvolvida nas escolas nem sempre considera esses 

aspectos, por vezes até chega a desconsiderá-los. A dialogicidade é base lógica do 

programa, nas conjunções homem-natureza, universidade-escola, professor-aluno, 

saberes populares-saberes científicos.  
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O movimento constante da atividade é inserir ações que estabeleçam o diálogo 

com a comunidade escolar, com a finalidade de instituir práticas educativas numa 

perspectiva libertadora, que possibilitasse o avanço dos sujeitos em relação com o 

ambiente. É assim, que as atividades desenvolvidas no e-CASA intencionam inserir os 

alunos/bolsistas, visitantes e demais membros da sociedade nas ações desenvolvidas, a 

fim também de torná-las hábito, inserindo-as no currículo como permanência. 

Iniciando-se pela valorização dos saberes populares, através da participação ativa, para, 

em seguida e de forma contínua, inserir os conhecimentos científicos. 

Conclui-se que a implantação do e-CASA tanto beneficia a UFPI, por ter 

atividades ligadas diretamente ao campus, como também beneficia a população 

picoense uma vez que o espaço oferece atividades que contribui no melhoramento de 

várias questões ambientais que a cidade apresenta.  Apesar do pouco tempo de 

desenvolvimento das visitas guiadas, as mesmas mostram-se relevantes na contribuição 

da formação do sujeito com uma perspectiva voltada ao meio ambiente, o que fortalece 

ainda mais o interesse em continuar desenvolvendo esse trabalho e aproximando a 

relação das crianças com a natureza. 
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Resumo: 

Com a finalidade de compor a Educação Ambiental (EA) na Educação Infantil (EI), é 

aqui proposto o trabalho com a horta escolar em garrafas PET na unidade escolar, que 

será responsável em estimular a construção do princípio de responsabilidade e de 

comprometimento com o meio ambiente e o espaço em que vive, integrando escola e 

comunidade, além de articular o currículo e as práticas pedagógicas com base na 

interdisciplinaridade, como proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais da 

Educação Básica. O trabalho se justifica ainda como forma de estimular e conscientizar 

os alunos quanto à possibilidade de reciclagem do plástico; diminuição do descarte 

inapropriado da garrafa PET; auxiliar na criação da horta sustentável em garrafas PET 

ideal para pequenos espaços; incentivar uma alimentação saudável para os alunos e sua 

família; possibilidade de reduzir o lixo nos aterros sanitários; auxiliar nas práticas 

pedagógicas de Educação Ambiental na educação básica de 1º ao 5º ano com 

possibilidade de ser estendida para o fundamental (6º ao 9º ano); transformar um espaço 

ocioso da escola em uma horta sustentável e nutritiva. O método de abordagem 

utilizado neste estudo foi o hipotético-dedutivo, que na visão de Diniz (2008) surgiu de 

uma crítica profunda ao indutivismo metodológico. Quanto aos métodos de 

procedimento, optou-se pela pesquisa bibliográfica que norteou a construção do 

referencial teórico com aporte a artigos acadêmicos e livros que tratavam da educação 

ambiental, poluição, educação ambiental na educação infantil e horta entre outros. 

Palavras-chave: Educação Ambiental; sustentabilidade; horta com garrafa PET. 

 

Introdução 

A educação ambiental não é uma novidade no contexto do ensino formal. 

Entretanto, historicamente, tem sido desenvolvida a partir de um enfoque de 

predominância ecológica, e, portanto, limitada à área das Ciências Naturais ou, mais 

particularmente, a alguns campos da Biologia. 

De fato, os temas ecológicos têm permeado de forma marcante a educação para 

o meio ambiente “(...) por que a questão ambiental vem sendo tratada quase que 

exclusivamente sob suas dimensões naturais e técnicas" (BRÜGGER, 1994, p. 33). 
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Este estudo tem como objetivo geral conscientizar as crianças em fase escolar 

sobre a importância do cultivo da horta com foco no conceito de sustentabilidade, 

ressaltando a sua principal função na tomada de mudança de pensamento para um 

ambiente formado por cidadãos mais críticos, reflexivos e participativos. Quanto aos 

objetivos específicos, buscar-se-á estimular o conhecimento dos alunos com relação à 

sustentabilidade; oportunizar as crianças o aprender a cultivar as plantas e utilizá-las 

como alimentos; despertar no estudante a responsabilidade de cuidar diariamente de 

uma horta no espaço escolar; integrar o aluno ao ambiente em que vive, despertando sua 

atenção para compreender melhor o cotidiano; desenvolver no o respeito pela natureza, 

incentivando práticas alternativas do cultivo de hortas e jardins; trabalhar com os alunos 

os processos de semeadura, adubação e colheita; trabalhar e sala e aula a importância de 

uma alimentação equilibrada para a saúde; estimular o trabalho em equipe em sala de 

aula através de trabalhos que tratem da questão ambiental; estimular a participação dos 

professores e dos pais de alunos na construção de uma horta com material reciclável 

(Garrafa PET) 

Com a finalidade de compor a Educação Ambiental (EA) na Educação Infantil 

(EI), é aqui proposto o trabalho com a horta escolar em garrafas PET na unidade 

escolar, que será responsável em estimular a construção do princípio de 

responsabilidade e de comprometimento com o meio ambiente e o espaço em que vive, 

integrando escola e comunidade, além de articular o currículo e as práticas pedagógicas 

com base na interdisciplinaridade, como proposto nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais da Educação Básica – 1º ao 5º ano. 

O trabalho se justifica ainda como forma estimular e conscientizar os alunos 

quanto à possibilidade de reciclagem do plástico; diminuição do descarte inapropriado 

da garrafa PET; auxiliar na criação da horta sustentável em garrafas PET ideal para 

pequenos espaços; incentivar uma alimentação saudável para os alunos e sua família; 

possibilidade de reduzir o lixo nos aterros sanitários; auxiliar nas práticas pedagógicas 

de Educação Ambiental na educação básica de 1º ao 5º ano com possibilidade de ser 

estendida para o fundamental (6º ao 9º ano); transformar um espaço ocioso da escola em 

uma horta sustentável e nutritiva. 
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Cuidar de plantas e acompanhar seu crescimento podem se constituir em 

experiências bastante interessantes para as crianças. O professor pode cultivar algumas 

plantas em pequenos vasos ou floreiras, propiciando às crianças acompanhar suas 

transformações participar dos cuidados. Se houver possibilidade, as crianças poderão, 

com o auxílio do professor, participar de partes do processo de preparação e plantio de 

uma horta coletiva no espaço externo. 

É importante que a criança trabalhe a sustentabilidade e o respeito, o cuidado e a 

interação com a natureza, que elas percebam com a prática a sua importância para o 

futuro. Neste sentido é preciso que a lei se torne uma prática efetiva e acarretada e 

sentido, a lei em si mesma não se torna eficaz e não produz conhecimento. 

Este projeto deverá ser contínuo, devendo permanecer como uma prática 

educativa na instituição de EI. O mesmo se baseia na Educação Ambiental como 

ferramenta de auxílio na conscientizar dos alunos para uma melhor forma de tratar 

assuntos que se relacionam ao meio ambiente, além de criar estratégia de gestão no 

descarte de garrafas PET através da reutilização deste material, pelo reaproveitamento 

deste resíduo para elaborar uma horta suspensa, diminuindo, com isto, o descarte 

indevido da mesma no meio ambiente. 

 

Capítulo I - Uma Visão Da Educação Ambiental 

Medina (1996) entende o meio ambiente como sendo o resultado das relações 

que intercambiam a sociedade e a natureza envolvidas em um mesmo espaço e tempo 

concreto. Este autor relata que o ambiente é gerado e construído ao longo de todo um 

processo histórico de ocupação e transformação de um determinado espaço por parte de 

uma determinada sociedade, surgindo então, como a síntese histórica das relações de 

intercâmbio entre sociedade e natureza. 

Alguns conceitos que se referem ao meio ambiente carregam consigo 

importantes equívocos que decorrem de sua origem ligada às ciências naturais. Ressalta-

se que o sentido do termo “meio ambiente” deve ser sempre considerado levando em 

consideração a dimensão histórico-cultural que o envolve, visto que as questões 

ambientais exigem a compreensão de novos paradigmas filosóficos e éticos que 
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perpassam os universos científico, técnico, socioeconômico e político 

(BRÜGGER,1994 apud SED-SC, 1999). 

Existem três grandes tendências na evolução histórica das concepções de meio 

ambiente (SED-SC, 1999): 1ª tendência: vertente ecológica preservacionista - mantém 

uma preocupação centrada na natureza e o homem surge como um observador externo e 

afastado; 2ª tendência - enfatiza os problemas da degradação ambiental e coloca o 

homem como “vilão”(visão abstrata), mas sem realizar uma contextualização histórico-

espacial e social dos tipos de situações e das diferentes relações do mesmo com a 

natureza e os diversos grupos sociais; 3ª tendência: sócio-ambiental - contextualiza 

historicamente os problemas, colocando o homem como um ser social concreto, 

interagindo diretamente com a natureza e mediatizando as relações histórico-culturais, 

além de realizar uma análise das causas e efeitos de sua ação no mundo e determinando 

as reais questões ambientais, entendendo criticamente as diferentes formas de acesso 

aos recursos dos diversos grupos sociais. 

A terceira vertente apresentada permite fundamentar a educação ambiental 

dentro de um conceito de meio ambiente de caráter relacional, através da compreensão 

das relações dinâmicas e histórico-culturais que existe entre a sociedade e a natureza 

(SED-SC, 1999). 

Ao abordar o tema educação ambiental é pertinente definir o sentido de meio 

ambiente, e segundo Reigota (1994, p. 14) o mesmo se define como sendo "o lugar 

determinado ou percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em relações 

dinâmicas e em interação". Atenta-se para o fato de que essas relações implicam em 

processos de criação cultural e tecnológica que se interligam aos processos históricos e 

sociais de transformação do meio natural pela ação direta do homem. 

A complexidade que envolve o conceito de meio ambiente é proporcional à 

quantidade dos elementos envolvidos, que se refletem na dificuldade que pesquisadores 

e educadores encontram ao buscar um consenso sobre o mesmo. "Talvez seja preferível 

considerar o meio ambiente a partir da noção de representações sociais, que contempla 

as diversas percepções que as pessoas podem ter do mesmo, em função do contexto a 

partir do qual produzem a sua concepção" (SEDS-SC, 1999, p. 48). 
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Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) trata-se de economia, 

desenvolvimento, sociedade e do uso sustentável dos recursos naturais e culturais, com 

íntima e importante relação com a educação ambiental, de acordo com a proposta para o 

estabelecimento de diretrizes, que visam a implementação do Programa Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA). Isto se aplica a um modelo imperativo de adoção de um 

estilo de desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente seguro, com foco em um 

futuro melhor para a sociedade brasileira, exigindo mudanças profundas de ordem 

econômica e ético-sociais, quando se faz aporte às questões sócio-ambientais embasadas 

em ações educacionais (SEDS-SC, 1999). 

Os PCNs apresentam itens que são necessários para a produção de uma 

sociedade sustentável, com destaque para a "necessidade de melhorar a qualidade da 

vida humana, [...] satisfação das necessidades básicas de alimentação, saúde, educação, 

lazer, trabalho, habitação, respeitando os limites de capacidade [...] do planeta Terra, 

cuidando da comunidade dos seres vivos, considerando a fragilidade de seu habitat" 

(SEDS-SC, 1999, p. 50). 

Continuando, assinalam, também, alguns meios para chegar à sustentabilidade 

como: 

 

[...] modificar atitudes e práticas pessoais e coletivas em relação ao consumo 

desenfreado de bens supérfluos, gerar uma estrutura nacional para a 

integração do desenvolvimento e a conservação dos recursos, considerar a 

riqueza dos caminhos diferenciados das diversas culturas em suas 

modalidades de relação com a natureza, permitir e incentivar formas 

autogestionárias do meio ambiente e reconhecer o valor do saber tradicional 

das comunidades (SEDS-SC, 1999, p. 50). 

 

Definindo o conceito de meio ambiente e relacionando os problemas que 

envolvem a relação do mesmo com a humanidade, e também, a partir do momento que 

se tenta realizar uma reflexão crítica que permita elencar os problemas mais frequentes 

experiências, forma-se um eixo norteador fundamental para a produção da educação 

ambiental inserida na vertente sócio ambiental adotado pela Proposta Curricular da 

unidade escolar. 

A educação ambiental a cada amo que passa se faz mais necessária nas escolas 

desde os primeiros anos de ensino, visto ser um tema com destacada relevância social e 
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predominante nos assuntos da era contemporânea. A sociedade não pode levar em 

consideração somente o momento atual, sem sequer avaliar as consequências de suas 

ações antrópicas
1
 para o futuro (QUADROS, 2007). 

 

A educação ambiental não é compartimentalizada, pois necessita de todas as 

áreas do conhecimento científico e do currículo escolar, e exige um trabalho 

conjunto entre a comunidade escolar e local; para a construção de 

conhecimentos significativos e ações participativas do meio em que vivem. 

Desenvolvem ainda, relações solidárias de respeito e comprometimento com 

o meio ambiente em sua totalidade, bem como o modo de gerenciar os 

recursos disponíveis no planeta. Os conflitos naturais de diversas percepções 

a respeito do meio ambiente exigem a reconciliação e compreensão e 

interesses dentro do princípio da oscilação das diferenças (QUADROS, 2007, 

p. 15-16). 

 

Na educação ambiental a aquisição de conhecimento não é o propósito 

primordial e único, mas, fundamentalmente, possibilitar um processo de mudança de 

comportamento e a aquisição de valores e conceitos condizentes ao mundo atual, dando 

enfoque para as "interrelações e interdependências que se estabelecem entre o ambiente 

social, cultural, econômico, psicológico, humano" (QUADROS, 2007, p. 16). 

Em meados de 1960, foi levantada por alguns estudiosos a problemática 

relacionada com a degradação do meio ambiente, e, onde teve origem as primeiras 

discussões sobre qual o futuro da humanidade. Nos anos de 1970 o tema assumiu uma 

posição de destaque com abordagens de assuntos centrais presentes. Nesse período a 

manifestação das primeiras entidades civis organizadas e primeiras ONGs ecologistas 

no Brasil já era uma realidade (QUADROS, 2007). 

 Dessa forma, ao trabalhar em atividades de educação ambiental que envolva 

todas as esferas, é dada ao cidadão a possibilidade de intervir e participar das decisões 

que afetam o seu meio físico-natural e sócio-ambiental. 

A educação ambiental é um processo que permite ao educando iniciar a busca 

pelos conhecimentos que abrangem as questões ambientais, passando o mesmo, ter uma 

nova visão sobre o meio ambiente, podendo se tornar um agente transformador frente a 

conservação ambiental (MEDEIROS, 2011). 

                                                           
1
Termo usado em Ecologia que se refere à tudo aquilo que resulta da atuação humana. 
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As instituições de ensino sabem da necessidade de trabalhar a problemática 

ambiental e, a temática da conservação e preservação do meio ambiente já se encontra 

incorporada a temática do meio ambiente nos sistemas de ensino como tema transversal 

dos currículos escolares, envolvendo toda prática educacional (MEDEIROS, 2011). 

Seguindo o raciocínio de Medeiros (2011, p. 2) informa-se que a “educação 

ambiental nas escolas em muito contribui para a formação de cidadãos conscientes, 

prontos a decidirem e atuarem levantando a realidade socioambiental de cada um e da 

sociedade”. 

Nesse sentido, Edwards, Gandini e Forman (1999) relatam importância do 

trabalho do educador junto à criança na questão ambiental, pois ele atua como um 

multiplicador, ajudando a criança a descobrir respostas e a fazer indagações sobre 

questões relevantes que envolvem o meio ambiente. Ou seja, o professor deverá 

abandonar o senso comum presente nas práticas e currículos da Educação Infantil, para 

instituir o conhecimento científico-tecnológico, que estimulará a criança a descobrir de 

forma mais natural os problemas existentes em relação à natureza, à biodiversidade e 

aos seus "porquês". 

A presença da presença da educação ambiental na legislação brasileira evidencia 

a necessidade de universalização dessa prática educativa em toda a sociedade. No ano 

de 1973, com o Decreto nº 73.030, criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente, 

deixando clara a necessidade de “(...) esclarecimento e educação do povo brasileiro para 

o uso adequado dos recursos naturais, tendo em vista a conservação do meio ambiente”. 

Em 1981, a Lei nº 6.938, instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente, 

evidenciando a capilaridade da dimensão pedagógica no Brasil, exprimindo, em seu 

artigo 2º, inciso X, a "(...) necessidade de promover a educação ambiental a todos os 

níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para 

participação ativa na defesa do meio ambiente”. 

A Constituição Federal de 1988 enalteceu ainda mais a educação ambiental, ao 

mencioná-la como um "componente essencial para a qualidade de vida ambiental". Ao 

Estado, cabia então, o dever de “promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (art. 225, §1º, 
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inciso VI), surgindo, com isso, o direito constitucional de todos os cidadãos de terem 

acesso à educação ambiental. 

Tomando-se por base a legislação educacional, percebe-se a superficialidade 

aplicada à educação ambiental. A Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº 9.394/96, organiza e 

estrutura os serviços educacionais, estabelecendo competências, mas faz poucas 

menções à questão ambiental, onde a referência somente é feita no artigo 32, inciso II, 

exigindo para o ensino fundamental a “compreensão ambiental natural e social do 

sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade”. No artigo36, § 1º, há a menção de que os currículos do ensino fundamental 

e médio “devem abranger, obrigatoriamente, (...) o conhecimento do mundo físico e 

natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil”. 

Já no Plano Nacional de Educação (PNE) a educação ambiental deve ser 

implementada no ensino fundamental e médio, devendo ser observados os preceitos da 

Lei nº 9.795/99. Em relação à operacionalização da educação ambiental dentro da sala 

de aula, os Parâmetros Curriculares Nacionais, se constituem como um referencial que 

tem a função de orientador o programa pedagógico das escolas. 

De acordo com a Lei nº 9.795/99, de 27 de abril de 1999, a Educação Ambiental 

deve estar presente nos níveis e modalidades do processo educativo, de forma 

articulada, em consonância com as diretrizes nacionais. 

O princípio citado no artigo 4º, inciso VII desta lei, valoriza a abordagem 

articulada das questões ambientais a nível local, regional e nacional. Já o artigo 8º, 

incisos IV e V, está definido o incentivo à busca de alternativas curriculares e 

metodológicas para a capacitação da área ambiental, bem como a produção de material 

educativo oriundo de iniciativas e experiências locais e regionais (BRASIL, 1999). 

Ainda segundo esta lei, Educação Ambiental é um processo que uma vez 

iniciado, deve prosseguir indefinidamente por toda a vida, com o aprimoramento e a 

incorporação de novos significados sociais e científicos. Destaca-se que, mediante a 

evolução dinâmica da sociedade, a questão ambiental inserida no contexto escolar deve 

começar na infância. "determinação para que a educação Ambiental seja integrada, 

contínua e permanente implica o início do seu desenvolvimento na educação infantil 

sem futura interrupção" (EDWARDS; GANDINI; FORMAN, 1999, p. 116). 
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Na Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, a questão ambiental 

encontra-se definida nos objetivos gerais do Referencial curricular nacional para a 

educação infantil (RCNEI) que deixa claro que a criança precisa “(...) observar e 

explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como 

integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes 

que contribuam para sua conservação” (BRASIL, 1998, p. 63). 

 

As Propostas Pedagógicas das Instituições de Educação Infantil, ao 

reconhecer as crianças como seres íntegros, que aprendem a sere conviver 

consigo próprios, com os demais e o próprio ambiente de maneira articulada 

e gradual devem buscar [...] a interação entre as diversas áreas de 

conhecimento e aspectos da vida cidadã. [...] Desta maneira, os 

conhecimentos sobre espaço, tempo, comunicação, expressão, a natureza e as 

pessoas devem estar articulados com os cuidados e a educação para a saúde, a 

sexualidade, a vida familiar e social, o meio ambiente, a cultura, as 

linguagens, o trabalho, o lazer, a ciência e a tecnologia (BRASIL, 1998, p. 

12). 

 

A educação ambiental aplicada na maioria das instituições de ensino atualmente 

realizam trabalhos em hortas, separação de lixo e visitas a zoológicos, mas ensinar 

educação ambiental é ir mais além, ou melhor, orientar para a redução do consumo, 

dando preferência aos produtos ecológicos para evitar a produção de resíduos; 

compreender o que é ser sustentável e aplicar o significado na vida cotidiana; buscar 

entender as relações do ser humano com o meio ambiente; etc. (BRAVO, 2004). 

Segundo Guedes (2006) a Educação Ambiental é um caminho possível e que 

tem o poder de mudar atitudes, permitindo ao aluno construir um novo referencial a 

respeito da realidade na qual vive, com oportunidades reais de estimular a cidadania e a 

consciência ambiental, através de uma cultura ética, voltada para a paz, solidariedade, 

cooperativismo, liberdade, parceria, partilha do bem-comum, habilidade, delicadeza e 

bom senso. A Educação Ambiental é capaz de conferir ao aluno a capacidade de trilhar 

um caminho para um mundo mais justo, solidário, ético e sustentável. 

Os procedimentos pedagógicos mais utilizados pelos professores para trabalhar a 

educação ambiental com as crianças são: a roda da conversa; saídas a campo (parques; 

mananciais; áreas de preservação, etc.), aula de vivência, dramatizações com a 

utilização de fantoches, literatura infantil que abordem de forma clara a educação 
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ambiental, filmes, realização de produções artísticas como maquetes, desenhos, 

pinturas, entre outras (BRAVO, 2004). 

A educação ambiental deve assumir responsabilidades interagindo com dois 

aspectos que se complementam: a sensibilização e a capacitação dos alunos para uma 

tomada de consciência e ações concretas, aquisição de conhecimentos que permitam sua 

integração com a comunidade e a compreensão crítica da complexidade do mundo 

contemporâneo. A educação ambiental é sempre uma educação voltada para a 

construção do futuro. 

 

METODOLOGIA 

O método de abordagem utilizado neste estudo foi o hipotético-dedutivo, que na 

visão de Diniz (2008) surgiu de uma crítica profunda ao indutivismo metodológico. 

 

Esse método pressupõe o uso de inferências dedutivas como teste de 

hipóteses. Karl Popper propõe como caminho para essa trajetória 

metodológica o cumprimento das seguintes etapas: expectativas e teorias 

existentes; formulação de problemas em torno de questões teóricas e 

empíricas; solução proposta, consistindo numa conjectura; dedução das 

consequências na forma de proposições passíveis de teste sobre os fenômenos 

investigados; teste de falseamento: tentativas de refutação, entre outros 

meios, pela observação e experimentação das hipóteses criadas sobre o(s) 

problema(s) investigado(s) (DINIZ, 2008, p. 9). 

 

Quanto aos métodos de procedimento, optou-se pela pesquisa bibliográfica que 

norteou a construção do referencial teórico com aporte a artigos acadêmicos e livros que 

tratavam da educação ambiental, poluição, educação ambiental na educação infantil, 

horta e educação ambiental, entre outros. 

A pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2002), deve ser realizada a partir de 

fontes de dados já estudados anteriormente, tais como livros e artigos científicos. 

Praticamente todas as pesquisas exploratórias a utilizam e os livros constituem a 

principal fonte consultada. A preferência por esse tipo de pesquisa justifica-se pelo fato 

de que a mesma tem a capacidade de fornecer os subsídios teóricos sobre a importância 

do treinamento, com foco no atendimento ao cliente e satisfação do mesmo. 
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O estudo trata também da implantação de um projeto de implantação da 

Educação Ambiental voltado para estudantes
2
 que pertencem à primeira etapa da 

Educação Básica. O Projeto contará com 8 etapas que serão descritas no próximo 

capítulo. 

 

Etapas de Implantação do Projeto Horta Vertical em Garrafas Pet: Estimulando a 

Educação Ambiental Sustentável 

 

Implantação do Projeto Horta em Garrafas Pet 

 A implantação do Projeto Horta Vertical em Garrafas PET para estudantes 

que se encontram matriculados na primeira etapa da educação básica contará com 7 

etapas que serão descritas a seguir. 

1ª Etapa) Realização de uma palestra sobre a Educação Ambiental, trazendo para 

a escola pessoas ligadas ao tema para palestrar acerca da importância da reutilização de 

materiais recicláveis e da adoção de práticas ligadas ao meio ambiente, como a horta 

caseira ou similar, que além de ajudar no orçamento doméstico é um modo de incentivar 

toda a sociedade e a família para o cuidado com o meio ambiente. Como público alvo 

para este primeiro passo na implantação desse projeto, a escola deverá contar com a 

presença dos professores da instituição escolar, alunos que fazem parte da primeira 

etapa da educação básica, além de seus pais, irmãos e outros familiares que se 

interessarem pelo tema. A importância de ter os pais, irmãos e familiares decorre da 

necessidade de estimular-nos mesmos o desejo de contribuir com o projeto, visto que os 

alunos estão iniciando a sua vida acadêmica e precisarão de suporte em casa para ajudar 

em algumas etapas do projeto e em atividades extra sala de aula. Nessa etapa, após as 

                                                           
2
 Faz-se a escolha pela terminologia “estudante” como resgate e, bem como pelo entendimento, melhor 

expressar as reflexões da psicopedagoga Argentina Fernández (2001a,b), que prefere o uso do termo 

estudante (ou aprendente/ensinante) como uma modalidade (diferente) de ensino-aprendizagem, que não 

seja equivalente a aluno, mas sim a um sujeito desejante que revisita a sua aprendizagem, que se 

posiciona em aprender, a ensinar, em apreender, imprescindível no reconhecimento da autoria do seu 

pensamento. Para ela, a etimologia da palavra aluno, apresenta um significado importante (a: negação, 

sem, não, ausência; luno: vem do grego: luz, brilho). 
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palestras será apresentado aos pais o motivo do projeto, e suas etapas. Fotos deverão ser 

tiradas de cada aluno realizando o plantio para fazer parte da apostila final. 

2ª Etapa)  Em sala de aula o professor deverá trabalhar temas que estimulem o 

aluno a desenvolvem o olhar crítico e o senso de responsabilidade para com o meio 

ambiente. Nesta etapa, deverá ser solicitado para que cada aluno traga de casa para 

iniciar o projeto 01 garrafa PET, já cortada (Figura 4) e preparada e aproximadamente 

01 quilo de terra para plantio. Na entrega das garrafas, com o auxílio de uma caneta 

própria para escrita em material plástico, será colocado o nome de cada criança. Se um 

pai ou mãe não tiver interesse de que o filho participe do projeto, os mesmos deverão 

ser avisados de que acompanhará todas as etapas do projeto e participará das atividades 

em salas de aula. 

 

Figura 4: Modelo de garrafa PET cortada para plantio. 

Fonte: Autora do projeto. 

 

3ª Etapa)  Toda a terra recolhida deverá ser depositada em baldes que receberão 

adubos, insumos e outros produtos utilizados por produtores na hora do plantio. 

Lembrando que o professor deverá ir a lojas especializadas para obter informações 

quanto à melhor forma de se adubar a terra e a periodicidade de renovação desta 

adubação. Todas essas informações farão parte de uma apostila que deverá ser montada 

no decorrer da implantação do projeto e que após a sua finalização com a turma, deverá 

ser entregue aos alunos que participaram como forma de estimular os mesmos a 

continuarem o que aprenderam em casa, visto que essa técnica não necessidade de 

grandes espaços, podendo até mesmo ser desenvolvidas em forma vertical ou suspensas 

e até em apartamentos (Figura 5). 
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Figura 5: Horta em garrafa PET suspensa em muro. 

Fonte:<http://flores.culturamix.com/dicas/como-cultivar-ervas-e-temperos-nas-paredes-de-

casa>. 

4ª Etapa)  Nessa etapa é que o projeto entra na sala de aula efetivamente e as 

crianças serão agentes diretos na contribuição com o meio ambiente. O professor deverá 

organizar os alunos em um espaço na escola onde deverá ficar as garrafas já com as 

hortaliças plantadas. Este espaço deverá receber a luz do sol na parte da amanhã e à 

tarde, deverá ter sombra e ser bem arejado. Inicialmente, o professor deverá separar as 

sementes que serão cultivas em potinhos para que as mesmas sejam depositadas nas 

garrafas PET já com a terra adubada (Figura 6). Cada criança deverá colocar uma luva 

descartável nesse primeiro momento, pois cada aluno deverá depositar a terra já 

preparada nas garrafas PET e essa ação deverá ser acompanhada e orientada pelo 

professor, de forma a fazer com que cada criança perceba a necessidade de cuidar da 

terra, visto que a mesma é capaz de nos fornecer vários alimentos quando cultivamos. 

Após colocada a terra, com a ajuda de um regador pequeno, o professor(a), deverá 

umedecer cada PET para receber as sementes. Será fornecido nesse instante a cada 

aluno(a) um palito de picolé, para que eles façam buracos na terra, preparando-a para 

receber as sementes. Em cada PET deverá ser feito 3 orifícios profundos. O projeto 
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inicial contará somente com alface. Logo após, deverá ser entregue as sementes ás 

crianças, lembrando que deverão estar em cada orifício apenas 3 sementes. Após 

preencher todos os PETs com as sementes, cada alunos, novamente com a ajuda do 

palito de picolé, deverá fechá-los com terra cuidadosamente. Deverá ser novamente 

molhada a terra para que as sementes iniciem o processo de germinação. Retirar a luva 

das crianças e levá-las para lavarem bem as mãos. 

 

 

Figura 6: Alface já germinada na garrafa PET. 

Fonte:<http://www.brasilblogado.com/wp-content/uploads/Garrafa-Alface-plantado-em-garrafa-pet.jpg>. 

5ª Etapa) Todos os dias os alunos deverão sair por cerca de 20 minutos da sala 

de aula, em horário estipulado pela supervisão da escola para verificar o processo de 

germinação da horta em garrafa PET e regar as mesmas. Tudo verá ser feito com a 

orientação do professor, que deverá ter o cuidado de não encher muito o regador e nem 

o deixar pesado demais, visto que o projeto é voltado para crianças em fase inicial. O 

cuidado de não molhar os pés e roupas também deverá ser tomado. A partir dessa etapa, 

o professor deverá ministrar em sala de aula atividades que estimularão a criança 

desenvolver a responsabilidade sustentável para com o meio ambiente e atividades que 

estimulem a adoção de hábitos saudáveis de alimentação. Confecção de cartazes com 

figuras, desenhos e frases chamando a atenção para o problema da poluição e da 

necessidade de reciclar é importante. Passar vídeos para os alunos que tratem da questão 

das enchentes e do problema das garrafas PET jogadas nos esgotos, bueiros e rios que 

banham as cidades. Abordar a importância de separar os lixos que podem ser 

http://www.brasilblogado.com/wp-content/uploads/Garrafa-Alface-plantado-em-garrafa-pet.jpg
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reutilizáveis dos perecíveis que são os alimentos e que podem virar adubo. Poderá 

também ser passado aos alunos um vídeo de como transformar alimentos em insumo 

para ser utilizado em hortas. Deverá ser também enviado aos pais um convite para que 

os mesmos compareçam à escola para ver a fase inicial do plantio.  

6ª Etapa) Quando na época da colheita, cada aluno deverá realizar a colheita das 

alfaces que estão no seu PET e as mesmas deverão ser colocadas pelo professor em 

saquinhos de plásticos ou sacolinhas para serem levadas para casa. Nessa etapa deverá 

ser solicitado aos pais que estimulem o seu filho a ajudá-lo na salada e, se possível for 

tirar uma foto do aluno junto à mesma, para que faça parte também da apostila final. 

7ª Etapa) Deverá ser organizado um pequeno evento de fechamento do ciclo do 

plantio com a presença dos professores, alunos que fizeram parte do projeto, pais e 

familiares. Nesse encontro as crianças serão convidadas a darem um testemunho a 

respeito do que aprenderam e da importância de continuar o projeto em casa. Deverá ser 

oferecido um lanche com frutas e sucos, ressaltando a importância de mudar os hábitos 

alimentares e a necessidade de colocar mais frutas e verduras na mesa às refeições. 

Deverá ser informado aos pais que a projeto ainda contemplará mais um plantio, o da 

cenoura e beterraba, que será feito com a garrafa PET cortada de outra forma (Figura 7), 

assim, as crianças saberão o que plantar e como organizar as garrafas para cada 

hortaliça. 

 

 

Figura 7: Garrafa PET cortada na vertical para cultivo de hortaliças como cenoura e beterraba. 
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Fonte: <http://orkut.google.com/c1760723-td9af48974409a314.html>. 

 

8ª Etapa)  Deverá ser contemplado mais um processo de cultivo, e agora deverá 

ser de cenoura e beterraba. Lembrando que deverão ser passadas todas as etapas 

anteriores com os alunos, ou seja, da 2ª à 6ª etapa e todos os passos deverão também ser 

fotografados para constarem em apostila que deverá ser entregue no final do ano a todos 

os alunos que participaram do projeto Horta em Garrafas PET. 

Ao final do projeto o aluno deverá levar para casa as garrafas PETs como 

estímulo para começar o plantio de mais hortaliças junto à sua família, juntamente com 

a apostila relatando passo a passo todas as etapas e com dicas de conservação e 

preservação do meio ambiente. 

 

Resultados Esperados 

Os alunos deverão aprender de forma fácil e ativa como fabricar uma horta com 

a utilização de material reciclado, garrafas PET, e o projeto servirá como piloto para que 

seja também a outras turmas da escola, é trará um retorno positivo tanto para a escola, 

quanto para os alunos e suas respectivas famílias, porque após o aprendizado, a técnica 

poderá ser feita em casa por incentivo dos próprios alunos. Com os resultados, a escola 

poderá também pensar em criar um espaço para cultivo de temperos e algumas 

hortaliças que darão mais qualidade à merenda escolar. 

Elencando os benefícios pedagógicos de uma horta no ambiente escolar, destaca-

se o projeto poderá despertar o interesse dos alunos para as atividades relacionadas à 

pesquisa no tocante aos ciclos da matéria, reutilização de recicláveis, melhoria os 

aspectos pedagógicos, a aquisição de hábitos saudáveis de alimentação, despertar a 

curiosidade nas crianças nas séries iniciais para a questão da poluição, do prazer de 

produzir e consumir alimentos plantados pelas próprias mãos, verificar a possibilidade 

de criar hortas e jardins em espaços pequenos e sem terra, envolver toda a família na 

questão da preservação ambiental. 

A implantação deste projeto é possível e viável em termos financeiros e de 

espaço, principalmente quando se atrela ao mesmo a possibilidade de estimular o 
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consumo de alimentos saudáveis, contribuindo ativamente para a modificação da dieta 

das crianças, o que poder ser também verificado em Morgado e Santos (2008). 

O conhecimento e a ação participativa dos alunos na produção e no consumo de 

hortaliças é capaz de despertar nos mesmo mudanças em seu comportamento alimentar 

na escola e em família. Na visão de Morgado e Santos (2008), o contato direto com os 

alimentos produzidos em horta contribui para que o desejo alimentar das crianças se 

constitua de produtos naturais e saudáveis, sendo um processo positivo à propaganda 

massiva de produtos industrializados do tipo fast-food, que é o maior responsável pelo 

aumento da obesidade em crianças e adolescentes. Um dos pontos positivos da 

implantação de hortas em espaço escolar é a promoção de a segurança alimentar e 

nutricional das crianças e da família (CONSEA, 2004). 

Um outro aspecto relevante no desenvolvimento de projeto de hortas em garrafa 

PET no ambiente escolar, é a possibilidade de estimular debates de questões inerentes 

ao meio ambiente, sustentabilidade e geração de renda de populações em condições de 

risco social e econômico, que faz parte do contexto da agricultura urbana e que vai de 

encontro a Mendonça (2012). 

Em Freitas et al. (2013) a dimensão pedagógica de uma horta no espaço escolar 

extrapola o a atividade com o livro didático, por estabelecer novas relações entre os 

alunos, professores e comunidade escolar, que passam a assumir papéis ativos e 

cooperativos no processo de construção e disseminação de conhecimentos já existentes 

e de novos oriundos da práxis pedagógica dialógica, ou seja, a realização da horta 

escolar une a teoria à prática, reforçando o conhecimento e o aprendizado do aluno. 

Em Andrade (2000), alguns fatores como o tamanho da escola, predisposição 

dos professores em fazer parte do projeto de horta escolar, processos de treinamento e 

reciclagens que abordam temas relacionados a plantio, solo, adubação e etc., vontade da 

diretoria em implementar no espaço escolar um projeto ambiental que envolva toda a 

escola, com possível alteração da rotina escolar podem ser sérios e decisivos obstáculos 

para não implementar ações dessa natureza. 

A horta escolar em garrafas PET é um projeto de dimensões práticas pequenas, 

que não envolve questões e fatores que inviabilizam que o mesmo seja adotado, 

principalmente em salas que fazem parte dos anos iniciais da educação básica. Estando 
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o mesmo em acordo com as práticas ambientais por envolver tanto o cultivando de 

hortaliças quanto a questão da reutilização da garrafa PET que é um dos principais 

agentes causadores de danos ao ambiente por serem os mesmos descartados 

inadvertidamente em terrenos baldios, esgotos, bueiros, rios e no meio ambiente de uma 

forma geral. 

Um fator preponderante no aproveitamento da garrafa PET é que a grande 

maioria é descartada sem estar devidamente tampado, sendo uma fonte perigosa de 

proliferação para o agente causador da Dengue e da Febre Chikungunya
3
. 

 

CONCLUSÃO 

Os professores devem empenhar-se na busca pela melhoria do planeta, através 

da melhoria da qualidade de vida e melhores condições para o meio ambiente via 

Educação Ambiental. 

A Educação Ambiental é uma ciência que pode mudar hábitos, transformar a 

situação do planeta/ meio ambiente, e ainda, contribuir para uma melhor qualidade de 

vida para as pessoas, mas isso só é possível quando cada pessoa sentir-se responsável 

em fazer algo para conter e combater efetivamente o avanço da degradação no ambiente 

em que vive. 

Os aspectos ambientais quando ministrados em sala de aula desde a educação 

básica, com ênfase em valores como: participação, cooperação, igualdade de direitos, 

autonomia e democracia, estimulam o senso crítico das crianças/ alunos e os capacita à 

reflexão e a buscarem soluções para os diversos problemas levantados didaticamente. 

Com isso, o aluno se sente motivado a aprender em sala de aula mediado pelo professor, 

que deve relacionar os conteúdos ministrados à questões do cotidiano que envolvem 

questão a respeito da poluição, do descarte inadvertido de embalagens plásticas, 

destruição das florestas pelo desmatamento, falta de água, etc. 

As oficinas são válidas quando são apoiadas nas vivências dos alunos e dos 

fenômenos que vem acontecendo à volta. A Educação Ambiental para o aluno deve 

                                                           
3
 "Doença semelhante à Dengue, causada pelo vírus CHIKV, família Togaviridae. O modo de 

transmissão desta doença é também pela picada do mosquitoAedes aegyptiinfectado e, menos 

comumente, pelo mosquito Aedes albopictus" (BRASIL, 2004). 
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despertar a consciência de preservação e de cidadania, com estímulo a desde cedo, 

entender que o mesmo precisa preservar e cuidar do meio ambiente, pois o futuro da 

humanidade dependerá do equilíbrio entre o homem e a natureza e também do uso 

racional dos recursos naturais.  

Por meio deste estudo foi possível perceber que a promoção da educação 

integral de crianças por meio das hortas escolares em espaços pequenos, com foco no 

cuidado com o meio ambiente e na alimentação nutritiva e saudável e viável, ainda mais 

se vier acompanhada de ações sustentáveis, que neste projeto abarca o uso de garrafas 

PET. 

Pelos resultados esperados com a implantação do projeto é possível concluir que 

a existência de uma horta em garrafas PET no ambiente escolar se constitui em um 

importante instrumento de aprendizagem e de construção de uma cultura socioambiental 

sustentável. A horta permite que as crianças despertem o interesse por hábitos 

alimentares mais saudáveis e estimula o contato com o meio ambiente. 

Através deste projeto o professor poderá trabalhar questões relacionadas à 

alimentação saudável e educação ambiental de forma abrangente e ao mesmo tempo 

contextualizada, lúdica e prazerosa, proporcionando um maior aproveitamento dos 

conteúdos curriculares, a incorporação de novos valores, hábitos e atitudes positivas e 

responsáveis presentes nas relações socioambientais estabelecidas dentro e fora da 

escola. 
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Resumo:  

O período atual caracterizado pela globalização neoliberal e pelas crises ambientais e 

paradigmáticas das ciências, que repercutem na educação, reforça a necessidade da 

formação de cidadãos autônomos, cientes de suas responsabilidades no entendimento e 

transformação do mundo, partindo do local, porém considerando as múltiplas escalas. 

Neste contexto, o presente artigo tem como objetivo tecer considerações sobre a 

relevância da educação ambiental para mobilização contra os mosquitos do gênero 

Aedes (aegypti e albopictus), transmissores de doenças como dengue, chikungunya e 

zika. Para alcançar o objetivo proposto, abordou-se as temáticas: determinação social da 

saúde e a importância da educação, sobretudo no âmbito da educação ambiental para a 

melhoria das condições de saúde. O principal procedimento metodológico utilizado foi 

a revisão de literatura sobre as questões abordadas, considerando tanto textos 

acadêmico-científicos, como documentos oficiais. Também se recorreu o estudo do 

meio, considerando as aulas de Geografia. Ratifica-se que a relevância da educação com 

base na realidade social do aluno e fundamentada em temas interdisciplinares para a 

internalização e difusão de conceitos, valores e hábitos essenciais para a transformação 

da realidade socioespacial.  

 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Transformação; Realidade. 

 

Introdução  

O estudo do meio consiste em uma metodologia de ensino interdisciplinar que 

tem como intuito desvendar a complexidade de determinada realidade socioespacial, 

considerando sua dinâmica e suas incessantes transformações. Parte-se das 

representações sociais, considerando preconceitos, ideologias e características das 

práticas cotidianas e tem como objetivo desenvolver habilidades para o “desempenho 

das funções de cidadania” (PCN, 1998). Ainda de acordo com o referido documento, a 

partir do conhecimento das “características sociais, culturais e naturais do lugar onde 

vive, bem como as de outros lugares, pode comparar, explicar, compreender e 
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espacializar as múltiplas relações que diferentes sociedades em épocas variadas 

estabeleceram e estabelecem com a natureza na construção de seu espaço geográfico”.  

Assim, a partir da compreensão da complexidade social e ambiental do mundo, 

desde a dimensão local, regional, nacional ou global, torna-se possível além da 

formação de um cidadão no sentido da apropriação do espaço, segundo Damiani (2006) 

vivendo o seu espaço social, reconhecendo sua produção e se reconhecendo nela.  Isto 

demanda aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, 

reconhecendo as contradições e os conflitos existentes no mundo e, sobretudo atuar com 

vistas à transformação positiva da realidade.  

Portanto, na perspectiva da construção de um ambiente sustentável, a escola 

desempenha importante papel, haja vista a sua função no projeto de sociedade, de crítica 

e na formação de cidadãos autônomos, cientes de sua responsabilidade, sobretudo para a 

melhoria do espaço em que vivem. 

Neste sentido, ressalta-se a relevância de áreas e ações que tenham papel 

transformador com reflexos em múltiplas áreas da vida, a exemplo da educação e, 

especificamente das ações de educação ambiental, que têm repercussões na saúde, no 

ambiente, na segurança pública, no esporte e lazer, entre outras. Portanto, com ganhos 

amplos, considerando sua importância para a construção de uma visão crítica e pautada 

na promoção da qualidade de vida e na prevenção de desamenidades ambientais e, por 

conseguintes problemas na saúde.  

No âmbito dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), elaborados pelo 

Ministério da Educação (MEC) na década de 1990, como referência curricular para os 

professores da educação básica, a Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde, 

Trabalho e Consumo, são parte dos conteúdos da Geografia assim constituem os 

chamados temas transversais, ou seja, são questões que devem ser abordados em todas 

as áreas do conhecimento, bem como de diferentes formas e diferentes momentos 

escolares. Hodiernamente, considerando a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

“documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica”, (MEC, 2018), nomeadamente as ciências humanas, 

o ensino de Geografia e História, que devem buscar o desenvolvimento das autonomias 
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individuais, para que haja intervenção mais responsável no mundo em que vivem. Logo, 

devem estimular, 

 

[...]uma formação ética, elemento fundamental para a formação das novas 

gerações, auxiliando os alunos a construir um sentido de responsabilidade 

para valorizar: os direitos humanos; o respeito ao ambiente e à própria 

coletividade; o fortalecimento de valores sociais, tais como a solidariedade, 

a participação e o protagonismo voltados para o bem comum; e, sobretudo, 

a preocupação com as desigualdades sociais. (BNCC, s/p. 2018). 

 

Neste sentido, ressalta-se a relevância da educação ambiental, haja vista a sua 

potencialidade para sensibilizar as pessoas a agirem de modo ético, solidário e 

respeitoso tendo em vista o alcance da sustentabilidade e da qualidade de vida, afinal   

 

A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e 

clarificações de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e 

modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-

relações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A 

educação ambiental também está relacionada com a prática das tomadas de 

decisões e a ética que conduzem para a melhora da qualidade de vida” 

(CONFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL DE TBILISI, 1977). 

 

De tal modo, a educação ambiental, longe de ser um estudo de ecologia, do meio 

natural, é uma forma de educação política, que tem como objetivo o desenvolvimento 

da visão crítica dos indivíduos, que devem ser atuantes no local onde vivem buscando 

por melhorias ambientais, sociais, econômicas. Assim, segundo a Conferência de Tbilisi 

(1977), esta consiste em “uma dimensão dada ao conteúdo e à prática da educação, 

orientada para a resolução dos problemas concretos do meio ambiente, por meio de 

enfoques multidisciplinares e de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo 

e da coletividade". Neste sentido, de modo similar fica estabelecido no Art.2º das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, que  

 

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional 

da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um 

caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, 

visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la 

plena de prática social e de ética ambiental. (DIRETRIZES 

CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 

2012, p.2). 
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Portanto, a educação ambiental um desafio político, que deve-se partir do estudo 

do meio na busca do “entendimento do mundo, particularmente das questões urgentes” 

(FURLAN, s/p, 2014). Ao se reconhecer como sujeitos sociais, os cidadãos devem 

decifrar as alienações e as sobreposições de fenômenos e de outros espaços, de modo a 

agir frente a uma nova possibilidade.  

Diante do exposto, ressalta-se que este artigo tem como objetivo tecer 

considerações sobre a relevância da educação ambiental para a mobilização dos alunos, 

suas famílias e da comunidade para que eliminação dos criadouros dos mosquitos do 

gênero Aedes (aegypti e albopictus), transmissores de doenças como dengue, 

chikungunya e zika. Para o alcance de tal objetivo o procedimento metodológico, ao 

qual se recorreu foi, basicamente, a revisão de literatura sobre o tema, considerando 

tanto textos acadêmico-científicos, como documentos oficiais como Lei nº 9.795, de 27 

de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (2012) e a Base Nacional Curricular 

Comum (2017), sobretudo considerando a realidade e as ações que têm buscado 

desenvolver no âmbito dos sétimos e nonos anos em uma escola pública da rede 

municipal de ensino. 

 

Relação entre o Meio e as Condições de Saúde 

A princípio, a urbanização da sociedade e as Revoluções a ela associadas 

trouxeram vários benefícios à sociedade, como a descoberta dos antibióticos, que 

viabilizou o controle de doenças e, por conseguinte redução da mortalidade e o aumento 

da expectativa de vida. Entretanto, ao longo dos anos o modelo de exploração e 

utilização dos recursos naturais, bem como o novo estilo de vida, pautado no consumo, 

a intensa ocupação dos espaços naturais como geradores de impactos à saúde 

ocasionados pelas ações antrópicas no ambiente foi responsável por crises, cujos 

desdobramentos e prejuízos ao homem são observáveis não apenas na perspectiva da 

exaustão dos recursos naturais, mas também no surgimento e aumento de doenças 

causadas por fatores como os listados por Weihs; Mertens (2013) como geografia, 

clima, trabalho, alimentação, educação, habitação, cultura e valores éticos, 



 

1978 

 

característicos das sociedades atuais, em que convivem dialeticamente, sucessos 

econômicos e fracassos socioambientais. Haja vista, que 

 

 A prosperidade financeira sem precedentes, o surgimento de instituições 

democráticas em muitos países e o fluxo quase instantâneo de informações e 

ideias de um mundo recém-interligado nos permitem enfrentar desafios 

negligenciados durante décadas, mas ainda é possível identificar, apesar dos 

avanços, permanências e retrocessos em relação às questões socioambientais. 

(FURLAN, s/p, 2014) 

 

Diante da intensificação dos problemas ambientais e de saúde, no contexto do 

século XX reconheceu-se a necessidade de que o ambiente e a saúde humana sejam 

abordados de forma inter-relacionada. Resgatou-se a concepção integral de saúde e a 

relação existente entre esta e a educação, que estiveram deixadas a um plano 

secundário, devido aos preceitos do método científico racionalista e mecanicista do 

século XVII, que fundamentaram a medicina curativa. Consiste no marco desta visão, a 

década de 1940, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) formulou seu 

conceito de saúde, segundo o qual "a saúde é o estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, não sendo apenas a mera ausência de doença ou enfermidade" (WEIHS; 

MERTENS, 2013).  

No Brasil, esta definição de saúde está presente na Lei nº 8.080 de 1990, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, onde se consigna que "a 

saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais". 

Portanto, partir de então, ganha espaço a noção de que a saúde é determinada 

pelas condições ambientais, em seus fatores físicos, químicos e biológicos, pelas 

condições socioeconômicas e culturais; pelas condições de vida e trabalho, no sentido 

da oferta e acesso a serviços essenciais como os de saneamento, educação, saúde, etc.; 

pelas redes sociais e comunitárias, considerando as relações familiares, com amigos, 

vizinhança e comunidade local; pelos comportamentos e os estilos de vida; e pelas 

características individuais de idade, sexo e fatores hereditários, conforme representado 

na figura 1.  
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Figura 1 - Determinantes sociais: modelo Dahlgren e Witehead 

 
 

Fonte: Buss e Pellegini Filho (2007). 

 

Conforme destacam Gomide e Serrão (2004) a temática ambiental tem sido 

incorporada nos estudos da área da saúde, “criando” de uma nova especialidade para a 

área, denominada de saúde ambiental, nas palavras das autoras, 

 

Desde a Conferência para o Meio Ambiente – conhecida como ECO 92 ou 

Rio 92-, realizada no Rio de Janeiro, e da publicação da Agenda 21 com o 

capitulo dedicado a saúde, que os debates a respeito da relação entre a saúde 

e o ambiente, no âmbito da Saúde Pública, vêm se intensificando (Freitas, 

2003; Porto, 1998) seja por meio de publicações, seja por meio de seminários 

ou da institucionalização do tema nos cursos da área da saúde, tanto em nível 

de graduação quanto de pós-graduação [...] (GOMIDE; SERRÃO 2004, 

p.76). 

 

Tem sido amplamente enfatizado por estudiosos de várias áreas do 

conhecimento, com destaque para as biológicas e humanas, e pela Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS, 1995) a potencialidade do processo de ensino 

aprendizagem na minimização ou de solução dos problemas ambientais, sociais e na 

promoção da saúde, definida pela Carta resultante da conferência de Otawa (1986) 

como o “processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua 

qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste 

processo” (BRASIL, 2002). 
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Portanto, ao ter como base o papel ativo da população esta pressupõe a criação 

de meios (social, econômico, ambiental, etc.) favoráveis ao acesso à informação e 

participação pública. Segundo a Carta, a defesa da saúde, mediação e capacitação para a 

saúde são as três estratégias fundamentais à promoção da saúde. 

Neste sentido, ressalta-se a necessidade de se considerar ao espaço geográfico, 

como propõe Milton Santos (2002 [1996]) “formado por um conjunto indissociável, 

solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 

considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá.” (p.63), e 

especificamente o território “delimitado, construído e desconstruído por relações de 

poder que envolvem uma gama muito grande de atores que territorializam suas ações 

com o passar do tempo” (SAQUET; SILVA, 2008, p.8). Sendo que o caminho para se 

conhecer enquanto ser humano/sujeito da transformação e conhecer o espaço geográfico 

em que se vive, considerando suas características naturais/materiais e os demais 

sujeitos, bem como apropriar e transformar o território é a educação, nomeadamente a 

educação ambiental, que nas palavras de Gomide e Serrão (2004, p. 82) “pode ser 

considerada como um instrumento capaz de criar condições à participação dos 

diferentes segmentos sociais, tanto na formulação de políticas, quanto na aplicação das 

decisões que afetam a qualidade do meio natural e social e, consequentemente, 

influenciam as condições de saúde”. 

A Lei 9.795/99, que dispõe sobre educação ambiental igualmente destaca o 

papel desta como uma estratégia para a compreensão da totalidade do espaço geográfico 

e para a promoção da saúde, pois conforme, esta lei a educação ambiental é entendida 

como “os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade 

de vida e sua sustentabilidade”.  

Tal processo educativo deve ser pautado na realidade local, com ações efetivas 

voltadas para a solução de problemas locais, conforme recomendou a Conferência de 

Tbilisi em relação a estratégia metodológica para a educação ambiental, para a criação 

de hábitos que resultem na promoção da saúde e respeito ao ambiente. Assim, segundo 
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Weihs; Mertens (2013) é demandada a integração das disciplinas das ciências naturais e 

humanidades.  

Desta forma, como destacam Gomide e Serrão (2004, p.79)  

 

[...] a proposta da EA poderia ser considerada como um instrumento de 

promoção da saúde e seus pressupostos teórico- metodológicos, somados aos 

princípios da Atenção Primária Ambiental, seriam os norteadores de projetos 

socioambientais que visam a tão almejada melhoria da qualidade de vida de 

grupos sociais em situação de risco. 

 

Portanto, considerando o papel relevante da educação ambiental para a melhoria 

das condições sociais, econômicas, ambientais e de saúde, concorda-se com vários 

estudiosos no sentido de que esta ocupa um papel muito além de mero conteúdo 

curricular a ser trabalhado no âmbito da educação básica, representando também um 

componente essencial e permanente do processo ensino aprendizagem, tanto formal 

como não-formal. A despeito da concretização, de fato, das ações de educação 

ambiental no Brasil, é sabido que estas enfrentam várias dificuldades, relacionadas às 

condições infra-estruturais, recursos humanos capacitados e dispostos a participar do 

processo e apoio/incentivo dos órgãos gestores do ensino, como as secretarias de 

educação. Assim sendo, mesmo com os empecilhos históricos da educação nacional e 

da educação ambiental em particular, cabe destacar a importância de valorizá-la, 

sobretudo na perspectiva de sua relação com a saúde, da implementação de estratégias 

voltadas à promoção da saúde, prevenção de doenças. 

 

Educação Ambiental e o Combate ao Mosquito Aedes  

A abordagem do combate ao mosquito aedes e da educação ambiental inserem-

se no ensino de Geografia, considerando tanto o objetivo geral da disciplina como os 

temas transversais. Em relação a estes, de acordo com o PCN (1998) eles indicam 

questões de urgência social e a abrangência nacional que poderiam ser incorporadas 

para uma educação para a cidadania. Já considerando o objetivo da Geografia, de 

acordo com autores como Vlach (2007) e Cavalcanti (2003) e a BNCC (2017), esta 

disciplina deve proporcionar alternativas para a elaboração de “raciocínios geográficos”, 

entendidos como a capacidade de estabelecer relações espaço-temporais entre 
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fenômenos e processos, em diferentes escalas geográficas, ou seja, entender o mundo e 

se compreender enquanto parte dele.  

Neste sentido, parte da espacialização da ocorrência do mosquito do gênero 

Aedes e, por conseguinte as doenças por ele transmitidas, que são típicas de ambientes 

tropicais e subtropicais figura 2, cujas áreas vulneráveis à incidência destas 

representadas na figura 3.  

O período de maior incidência das doenças é no verão, em função da 

combinação de elevadas temperatura e de chuvas, responsáveis pelo acumulo de água, 

principalmente nos locais onde a população não toma os cuidados necessários, onde a 

infraestrutura básica é precária e ocupação ocorreu de forma desordenada, cujas 

condições são comuns nas periferias urbanas. Tais fatores combinados com alta 

densidade demográfica são propícios para a procriação do mosquito, pois as fêmeas têm 

a disposição alimento e criadouros para desovarem. 

 
Figura 2: Zonas climáticas da Terra (2011).  

 
Fonte: meteoblue, 2018. Disponível em:  <https://content.meteoblue.com/pt/meteoscool/zonas-

climaticas-em-geral.>. 
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Figura 3: Áreas vulneráveis a dengue segundo a Organização Mundial da Saúde (2013). 

 
Fonte: OMS, 2014. Disponível em: <http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/Dengue/en/> 

 

De acordo com a FioCruz (s/d), o mosquito Aedes transmissor da dengue, 

chikungunya e zika é conhecido por seus hábitos oportunistas, afinal este mosquito 

adaptou-se perfeitamente ao habitat urbano e tornou-se doméstico, vivendo dentro ou 

ao redor de domicílios ou de outros locais frequentados por pessoas, como 

estabelecimentos comerciais, escolas, igrejas, etc. Os hábitos do mosquito são diurnos e 

o alimento da fêmea
4
 é o sangue humano. Acrescenta-se ainda que apesar de alimentar-

se, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer, existindo a oportunidade, os mosquitos 

Aedes também não deixar de picar a noite.  

Ainda segundo informações disponíveis no site da FioCruz, considerando tanto a 

quantidade capacidade de reprodução de uma fêmea, que pode dar origem a 1.500 

mosquitos durante a sua vida. Sendo que, condições favoráveis de umidade e 

temperatura, o desenvolvimento do embrião do mosquito é concluído em 48 horas. 

Como a grande resistência dos ovos dos Aedes, que podem resistir a longos períodos de 

dessecação – até 450 dias, até a ocorrência de um novo período chuvoso, inclusive 

                                                           
4
 De acordo com a FioCruz machos e fêmeas do Aedes aegypti alimentam-se de substâncias açucaradas, 

como néctar e seiva. Somente a fêmea pica o homem para sugar sangue (hematofagia), alimento 

necessário à maturação dos ovos. Geralmente, a hematofagia é mais voraz a partir do segundo ou terceiro 

dia depois da emergência da pupa e da cópula com o macho alimento necessário à maturação dos ovos. 

Disponível em:< http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/textos/oportunista.html>. 



 

1984 

 

podendo ser transportados a grandes distâncias, em recipientes secos além da 

capacidade da fêmea de voar até mais de 3 Km para colocar ovos.   

Diante do aumento dos casos de dengue, bem como da emergência de outras 

doenças como a febre chikungunya e o zika vírus, tornou-se urgente a necessidade da 

implementação de medidas para controle do mosquito do gênero Aedes, responsável por 

essa tríplice carga epidemiológica, sobretudo nas áreas de maior vulnerabilidade 

socioambiental. Ressalta-se que tais medidas para o controle do vetor devem ser 

permanentes, durante todo o ano, a partir de ações educação ambiental com vistas a 

eliminar os possíveis focos do mosquito. Sendo que, em virtude de o mosquito ter 

hábitos domésticos, a população tem papel fundamental nesta empreitada.  

O protagonismo da população nas ações em prol da saúde, não é nem nenhuma 

novidade, mas remonta à década de 1970, a partir da difusão por meio da Carta de 

Ottawa (1986) do conceito de promoção da saúde, a ser atingido pela Atenção Primária 

em Saúde, conforme proposto pela Declaração de Alma-Ata (1978). Tais documentos 

propõem uma nova visão entorno da saúde, que deve ser vista a partir da Determinação 

Social e Ambiental, portanto considerando as particularidades de cada local e o 

conhecimento. Neste sentido, a educação ocupa papel central, conforme explicitado na 

Declaração de Alma-Ata ao tratar dos cuidados primários de saúde, que 

 

3- Incluem pelo menos: educação, no tocante a problemas prevalecentes de 

saúde e aos métodos para sua prevenção e controle, promoção da distribuição 

de alimentos e da nutrição apropriada, previsão adequada de água de boa 

qualidade e saneamento básico, cuidados de saúde materno-infantil, inclusive 

planejamento familiar, imunização contra as principais doenças infecciosas, 

prevenção e controle de doenças localmente endêmicas, tratamento 

apropriado de doenças e lesões comuns e fornecimento de medicamentos 

essenciais. (DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA, 1978, s/p). 

 

Destarte, a efetividade na eliminação dos Aedes e, consequentemente do risco do 

adoecimento por dengue, chikungunya e zika, decorre da difusão do conhecimento, do 

sentido de responsabilização e solidariedade em torno de ações que envolvam toda a 

população, segundo uma perspectiva de promoção da saúde. O ponto de partida para tal 

é a educação, pois conforme é amplamente reconhecido ela é essencial ao 

desenvolvimento do capital humano, das competências do indivíduo, para melhoria das 

condições ambientais e, por conseguinte da saúde.  

http://www.saudepublica.web.pt/05-PromocaoSaude/Dec_Ottawa.htm
http://www.saudepublica.web.pt/05-PromocaoSaude/Dec_Ottawa.htm
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Diante destas evidencias e em conformidade com o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) da escola e com os conteúdos curriculares, busca-se, por meio de projetos e ações 

de educação ambiental, não somente para erradicar o mosquito Aedes, mas também 

melhorar a salubridade do local com vistas a prevenir outras doenças transmitidas por 

vetores e criar hábitos e costumes relacionados às formas de consumo e destinação de 

resíduos, que sejam sustentáveis. 

Assim, ao longo do ano, busca-se desenvolver ações segundo uma estrutura 

processual, que abarca diferentes escalas espaciais, bem como tendo como base a noção 

de alunos multiplicadores ou educação pelos pares (peer education), noção já bastante 

utilizada no contexto de promoção da saúde e redução de vulnerabilidades, que segundo 

Brito  et al (2008, p.329)  

 

[...] centra-se no "empowerment" pois os pares educandos aceitam e confiam 

no aconselhamento proporcionado e os pares educadores funcionam como 

modelos, como fontes de apoio e reforço das mudanças de atitudes e 

comportamentos entre si e entre pares, influenciando em rede.  

 

Nesta perspectiva, o ponto de partida e chegada das ações no processo de ensino 

aprendizagem é o local onde se vive, da casa/escola ao país, perpassando pelo 

município, considerando as condições deste local no momento atual e o que se quer para 

este local no futuro. Assim, por meio de ações, por exemplo, monitoramento/cuidado 

com a destinação dos resíduos na sala/escola são abordadas as várias consequências 

como a falta de cuidado com o ambiente e o surgimento/proliferação de vetores, como 

mosquito responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika vírus e 

chikungunya, bem como as inter-relação destas doenças com outras, a exemplo da 

relação causal entre o zika vírus e os casos de microcefalia em bebés e de Síndrome de 

Guilllain-Barré em adultos. Além disso, busca-se ressaltar as consequências disto com 

processos mais amplos, a exemplo dos custos sociais decorrentes destas enfermidades.  

Para tratar do combate ao mosquito do gênero Aedes, ressalta-se necessidade de 

maior entendimento acerca das características morfológicas e hábitos deste mosquito, 

neste sentido um dos primeiros encaminhamentos é a utilização do filme “O mundo 

macro e micro do mosquito Aedes aegypti” (Fiocruz, 2006), que com o uso de imagens 

científicas reais, mostra as características, o ciclo de vida e os criadouros naturais e 
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artificiais nas residências deste vetor. Desta forma conhecendo melhor o mosquito, 

parte-se para as ações práticas de cuidado com o ambiente, sobretudo com foco na 

destinação correta de resíduos sólidos e na eliminação dos possíveis criadouros do 

Aedes. 

Ressalta-se, neste sentido, que a educação, especificamente a educação 

ambiental, que consiste em um meio para a formação de cidadãos críticos, conscientes 

de sua responsabilidade e de seu papel transformador das características do ambiente em 

que vive, assim como das suas condições de vida e de saúde, é o caminho para solução 

de problemas como o combate ao mosquito Aedes. Assim sendo, em uma perspectiva de 

processo, busca-se abordar o tema no âmbito dos conteúdos curriculares de geografia, 

bem como são desenvolvidas ações durante todo o ano, inclusive considera-se o período 

de férias, pois ponderando o objetivo de combate ao mosquito Aedes e os possíveis 

criadouros, especialmente entre os meses de dezembro/janeiro, que coincide com o 

período chuvoso e, portanto é maior o risco de contágio por dengue, zika vírus e 

chikungunya, a rotina para eliminar recipientes que possam acumular água parada deve 

ser mantida. 

Ratifica-se que as campanhas públicas, as legislações, as fiscalizações etc. são 

importantes, mas tem efeito potencializado a partir da difusão do conhecimento e de 

mudanças de comportamentos, sendo que estes são mais facilmente alcançados em 

populações jovens, portanto a partir da escola, especialmente no âmbito do ensino 

fundamental.  

 

Considerações Finais 

Ao realizar um balanço acerca das condições do ambiente da educação e da 

saúde, certamente foram alcançados avanços em torno das discussões sobre as questões 

ambientais, por exemplo, a partir da proposta de educação ambiental.  Contudo, a 

despeito destes avanços é necessário lutar para ocorra mais progressos. Dentre os quais 

pode-se citar maior divulgação e entendimento de que a questão ambiental interfere nas 

condições de saúde. Neste sentido, ressalta o papel da educação, nomeadamente da 

educação ambiental essencial para a internalização e difusão de conceitos, valores e 
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hábitos, a partir do entendimento pelo cidadão, de que este tem papel ativo nas questões 

ambientais e de saúde.  

Em síntese, considerando a relevância da educação, especificamente da 

educação geográfica e ambiental, enquanto condição para o exercício da cidadania e 

transformação positiva da realidade concorda-se com Vlach (2007, s/p) no sentido de 

que, 

 

A complexidade do Ser humano na Terra, o planeta da “morada do homem”, 

não é passível de entendimento sem a Política, sem o Político: a Política, no 

sentido da atividade humana que busca elaborar o melhor regime na dinâmica 

das relações sociais para assegurar os direitos (e os deveres) de cada 

indivíduo na esfera pública, e o Político, como a atividade de indivíduos 

reconhecidos como cidadãos, que discutem na praça pública seus problemas, 

geralmente vinculados ao território (aí incluídos os desafios da questão 

ambiental). Apesar disso, persistem resistências à abordagem da Política e do 

Político na Geografia. E a Geopolítica continua “de fora”! 
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Resumo:  

O presente trabalho teve como objetivo identificar as representações sociais de 

licenciandos de quatro cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, oferecidos em 

Instituições de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais, sobre Educação Ambiental, 

na perspectiva da Justiça Social e Cidadania. A pesquisa aconteceu no período 

compreendido entre 2016 e 2018, e tomou como inspiração metodológica a abordagem 

qualitativa, na qual utilizamos como referencial teórico-metodológico a Teoria da 

Representação Social, na perspectiva moscoviciana, que nos permitiu aproximar da 

subjetividade dos sujeitos pesquisados e, portanto, acessar as representações de 131 

licenciandos. A produção de informações se deu a partir da evocação de palavras. Com 

base nas informações obtidas, podemos considerar que os licenciandos partilham a 

representação de que a Justiça Social se define pela perspectiva da distribuição 

igualitária de bens e direitos, incluindo o respeito às diferenças e a valorização das 

identidades atualmente desrespeitadas. Quanto à representação sobre Cidadania, a 

maioria dos licenciandos partilharam de um conceito que envolve a conquista de 

direitos (políticos, sociais e civis), com garantia à emancipação e à liberdade plena. 

Ainda que o presente trabalho não esgote a possibilidade de futuras pesquisas sobre esta 

temática, espera-se que contribua para as discussões em torno da Educação Ambiental 

na perspectiva da Justiça Social e Cidadania. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Justiça Social; Cidadania. 

  

Introdução 

A Educação Ambiental é um processo educativo permanente, cotidiano, 

autocrítico e coletivo, que exige convicção de que é necessário considerar a integração 

entre os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais para o estabelecimento de 

movimentos emancipatórios e transformadores das atitudes do cidadão, para assim 
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estabelecer novas referências para a relação sociedade-natureza e defender, 

concomitantemente, interesses coletivos de bem-estar e de proteção ambiental. 

Consequentemente, com base nessa interpretação de Educação Ambiental, nosso 

entendimento de Justiça Social extrapola os ideais da justiça distributiva, na qual estão 

envolvidas as liberdades políticas e os direitos civis, indispensáveis à qualidade de vida 

do cidadão, mas não suficientes. Consideramos, sobretudo, que além das questões de 

distribuição (ou redistribuição), a Justiça Social deve reconhecer e valorizar as 

identidades, incluindo os excluídos, seja por aspectos étnicos, religiosos ou sexuais.  

De maneira semelhante, também entendemos a Cidadania para além da 

transferência de direitos, mas como um processo de conquista (e reconquista) desses 

direitos, incluindo os políticos, sociais e civis, que garantam a participação do cidadão 

nas decisões e no acesso aos seus direitos de forma livre, justa e igualitária.  

Nesse sentido, a produção de conhecimento que envolve diálogos entre 

ambiente, Cidadania e formação docente deve, necessariamente, contemplar as inter-

relações do meio natural com o social, incluindo a análise das representações sociais e 

do papel dos diversos atores envolvidos tanto na produção quanto na reprodução dos 

conceitos relacionados à Educação Ambiental. 

De acordo com Enrique Leff (2002), é impossível solucionar os crescentes e 

complexos problemas ambientais e reverter suas causas sem que ocorra uma mudança 

radical na compreensão dos sistemas de conhecimento, dos valores e dos 

comportamentos gerados pela dinâmica de racionalidade existente, fundada no aspecto 

econômico do modelo de desenvolvimento vigente. 

Segundo Jacobi (2003), refletir sobre a complexidade da relação ambiente-

Cidadania-sociedade oportuniza compreender a formação docente como processo de: 

  

(...) gestação de novos atores sociais, que se mobilizam para a apropriação da 

natureza, para um processo educativo articulado e compromissado com a 

sustentabilidade e a participação, apoiado numa lógica que privilegia o 

diálogo e a interdependência de diferentes áreas de saber (JACOBI, 2003, p. 

191). 

  

Por outro lado, essa reflexão também permite tecer questionamentos acerca das 

representações sociais que norteiam as práticas sociais prevalecentes, implicando 
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mudanças nas formas de pensar e transformar o conhecimento e que, consequentemente, 

exercem relevante influência no processo de formação docente. 

A problematização do fazer-se professor, como fator desencadeador de 

processos de reflexão e teorização sobre a prática, deve ser considerada como resultado 

de ações orientadas pelas necessidades, expectativas e condições de cada grupo de 

professores. Nessa perspectiva, Tardif (2000) acredita que a profissionalização do 

professor começa a desenvolver-se mais concretamente no processo de formação inicial, 

prolongando-se por todo o período de exercício da profissão.  

Desse modo, é consensual o reconhecimento de que, embora a formação inicial 

não constitua espaço exclusivo para que os docentes aprendam sobre sua profissão, essa 

etapa da formação representa um momento singular no qual os futuros professores 

vivenciam questões preliminares sobre a docência que irão influenciar e, possivelmente, 

favorecer o processo de socialização e conscientização desses licenciandos em relação à 

vida, ao ambiente e às desigualdades que os cercam (CUNHA, 1998). 

À medida que se compreende que o professor tem a função de mediador na 

construção de referenciais ambientais e que, diante de um cenário global de iniquidades 

socioambientais, deve saber usá-los como instrumentos para o desenvolvimento de uma 

prática social centrada no conceito da natureza como bem difuso, entende-se, que a 

Educação Ambiental é condição necessária para modificar um quadro de crescente 

inJustiça Social. Contudo, a Educação Ambiental não é, por si, suficiente, o que, no 

dizer de Tamaio (2000), se converte em mais um mecanismo de mediação necessário 

entre culturas, comportamentos diferenciados e interesses de grupos sociais para a 

construção das transformações desejadas.  

Assim, para que a Educação Ambiental possa servir como meio de estímulo às 

responsabilidades éticas relacionadas com a equidade, a Justiça Social e a Cidadania, é 

imprescindível compreender de que maneira se dá a formação dos docentes e de suas 

práticas pedagógicas (REIGOTA, 1998). Desse modo, o entendimento sobre as 

representações de licenciandos sobre justiça (ou injustiça) social, Cidadania e ambiente 

deve ser construído por uma visão do ambiente como um campo de conhecimento e 

significados socialmente construído, que é imbricado pela diversidade cultural e 

ideológica, pelos conflitos de interesse e pelas iniquidades sociais.   
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Ao pensar a formação docente com vistas à formulação de uma Educação 

Ambiental que seja crítica e inovadora, pode ser necessária a superação de valores e a 

construção de novas habilidades. De acordo com Jacobi (2005), essas mudanças são 

necessárias, pois, segundo o autor, ao fazermos referência à Educação Ambiental, 

devemos situá-la no contexto da educação para a Cidadania, considerando-a como 

instrumento decisivo na construção de sujeitos cidadãos, de forma a buscar, acima de 

tudo, a solidariedade, a igualdade e o respeito à diferença através de formas 

democráticas de atuação baseadas em práticas interativas e dialógicas. Isto se 

consubstancia no objetivo de criar novas atitudes e comportamentos diante das 

desigualdades na nossa sociedade e de estimular a mudança de valores individuais e 

coletivos. 

E como se relacionam as representações de Educação Ambiental, Justiça Social 

e Cidadania no contexto da formação e atuação docente? Para responder a este 

questionamento, recorremos ao trabalho de Jacobi (2003), no qual afirma que a 

Cidadania tem a ver com a identidade e o pertencimento a uma coletividade; a Educação 

Ambiental, enquanto instrumento de formação e exercício de Cidadania, refere-se a uma 

nova forma de encarar a relação do homem com a natureza, baseada numa nova ética, 

que pressupõe outros valores morais e uma forma diferente de ver o mundo e os homens 

e a Justiça Social trata as injustiças produzidas socialmente pelo modelo econômico 

vigente.  

Dessa forma, entendendo a complexidade e relevância de cada um desses três 

temas, é possível inter-relacioná-los num contexto de agudização das desigualdades, em 

que são perpassados por um conjunto de questões que necessariamente implicam a 

superação das bases constitutivas das formas de dominação e de uma cultura política 

calcada na tutela. Assim, só uma Educação Ambiental convergente é capaz de traduzir a 

relação entre a própria EA, a Cidadania e a Justiça Social. Por meio dessa Educação 

Ambiental multirreferencial é possível viabilizar a prática educativa que articule, com 

sucesso, a necessidade de se enfrentar concomitantemente a degradação ambiental e os 

problemas sociais. Com base nessa relação direta, Jacobi (2003) propõe que a 

“Educação Ambiental para a Cidadania” representa a possibilidade de motivar e 
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sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de participação em 

potenciais caminhos de dinamização da sociedade com vistas à Justiça Social.  

Com base no exposto, é possível entender que, para romper as desigualdades 

historicamente apontadas pelos movimentos sociais dos trabalhadores em educação, 

conceitos como Justiça Social, respeito à diversidade e inclusão foram incluídos nas 

políticas educacionais e nos processos de formação dos docentes (ZEICHNER, 2008).  

Considera-se necessário conhecer como as representações sobre Educação 

Ambiental, na perspectiva da produção de sentido sobre Justiça Social e Cidadania, se 

constroem no ambiente de formação do professor e como elas repercutem e se 

remontam, ou não, na escola, campo de atuação do docente, o que, no entendimento de 

Tardiff (2002), coloca em destaque o valor da “formação na prática”. 

Diante disso, o presente trabalho coloca como objetivo identificar as 

representações sociais dos alunos em processo de formação inicial de quatro cursos de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, oferecidos em Instituições de Ensino Superior do 

Estado de Minas Gerais, sobre Educação Ambiental, na perspectiva da Justiça Social e 

Cidadania.  

 

Percurso Metodológico 

A presente pesquisa teve por base a abordagem qualitativa. Os Cursos de 

Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto de Biologia da Universidade Federal 

de Uberlândia - UFU (Campi Umuarama e Ituiutaba), do Instituto Federal do Triângulo 

Mineiro - IFTM (Campus Uberaba) e da Fundação Carmelitana Mário Palmério - 

FUCAMP (Monte Carmelo) constituíram o campo de investigação da pesquisa. Os 

cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas foram escolhidos por apresentarem 

estrutura curricular que oferte a disciplina de Educação Ambiental como componente 

obrigatório. 

Participaram como sujeitos da pesquisa 131 licenciandos dos Cursos de Ciências 

Biológicas. Para coleta das informações foi utilizada a evocação de palavras, proposta 

com o objetivo de acessar a estrutura das representações sociais sobre Educação 

Ambiental na perspectiva da Justiça Social e Cidadania. 
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Foram apresentadas 2 imagens aos licenciandos e solicitado que escrevessem as 

4 primeiras palavras que viessem a cabeça com relação à Educação Ambiental na 

perspectiva da Justiça Social e Cidadania. As imagens foram projetadas por data-show e 

os licenciandos tiveram 2 minutos para registrar as palavras evocadas para cada 

imagem.  

Sobre a questão de evocação de palavras é importante salientar que se trata de 

uma técnica empregada no estudo da estruturação dos elementos da representação 

social. Essa estruturação é estudada por meio de questão de evocação livre, que 

possibilita a hierarquização dos itens evocados (SÁ, 1996).  

Destacamos que a elaboração dos instrumentos teve por base as referências 

teórico-metodológicas da Teoria das Representações Sociais (TRS), contudo, por 

considerarmos possíveis dificuldades dos sujeitos em expressarem verbalmente suas 

opiniões acerca dos temas investigados, também consideramos agregar à técnica de livre 

associação de palavras (ABRIC, 2001), o uso de imagens.  Assim, entendemos que a 

utilização dessas imagens poderia auxiliar os sujeitos a melhor expressarem suas 

representações, na medida em que, conforme ressalvam Campos, Silva e Cicillini 

(2015) trazem intrinsicamente à tona elementos latentes que poderiam estar ocultos nas 

produções discursivas. Além disso, o uso de imagens está alinhado às características da 

técnica de livre associação de palavras que tem como fundamento a aproximação do 

objeto de estudo aos elementos que constituem o universo semântico de maneira 

espontânea (ABRIC, 2001).  

Para análise das informações coletadas foi utilizado o sistema EVOC que 

permite a identificação dos elementos centrais e periféricos da representação a partir de 

uma lista ordenada de evocações livres.  

Do ponto de vista operacional, ao fazerem cruzamentos entre as frequências das 

evocações livres (natureza quantitativa) com as ordens das evocações (natureza 

qualitativa), o sistema EVOC permite a identificação do núcleo central, elementos 

intermediários e elementos periféricos da representação conforme define a teoria do 

núcleo central. 
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Representações dos licenciandos sobre Educação Ambiental na perspectiva da 

Justiça Social e Cidadania  

Os resultados da questão de evocação de palavras são apresentados a seguir, de 

acordo com a ordem das imagens apresentadas aos licenciandos.  

 

 

  

Figura 1: Imagem A utilizada na questão de evocação de palavras 

 

A partir da lista de evocações, organizamos as palavras evocadas em quadrantes 

de acordo com a sua frequência e ordem média de evocação. Assim, para a distribuição 

e organização dessas palavras nos quadrantes, conforme apresentado no quadro 1, que 

representa os indicadores estruturais das representações, a frequência média mínima 

sobre as palavras evocadas foi definida entre 6 e 12 e a média das ordens de evocação 

foi definida como 2.5. A frequência é utilizada para avaliar o grau de compartilhamento 

das evocações no grupo pesquisado: quanto mais frequente, mais compartilhada é a 

palavra. A ordem média é considerada como um índice de saliência: a evocação mais 

rápida significa que a palavra está mais acessível na memória de trabalho do sujeito, 

sendo facilmente ativada pelo estímulo indutor, o que sugere uma forte ligação com o 

mesmo (SCHUCH, 2008).   
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Assim, no quadro 1, estão distribuídos os elementos estruturais das 

representações (organizados em uma hierarquização interna de núcleo central e de 

elementos periféricos) relacionadas à primeira imagem (Imagem A). 

 

Quadro 1. Elementos estruturais das representações relacionadas à primeira imagem projetada. 

 

Evocações fi O Evocações fi O 

1º Quadrante 

(fi ≥ 12 ; O < 2,5) 

  2º Quadrante 

(fi ≥ 12 ; O ≥ 2,5) 

  

      

Desigualdade 90 1,58 Pobreza 62 2,74 

Diferença 51 2,39 Riqueza 38 2,97 

Favela 12 2,00 Injustiça 20 2,85 

   Sociedade 13 2,77 

   Lixo 13 3,00 

   Luxo 13 3,08 

   Separação 12 3,17 

      

3º Quadrante 

(fi < 12 ; O < 2,5) 

fi O 4º Quadrante 

(fi ≤ 12 ; O ≥ 2,5) 

fi O 

      

Segregação 7 1,86 Dinheiro 7 3,57 

Diversidade 7 2,29 Desmatamento 6 3 

Nota: Quadro gerado pelo software EVOC, com ordem média de 2,5. “fi” representa a frequência e “O” 

representa a ordem de evocação. 

As 14 palavras distribuídas nos quadrantes do quadro 1 nos remetem a diferentes 

atributos de evocações livres referentes à Imagem A, a saber: atributo de 

“desigualdades
5
” (desigualdade, diferença, favela, pobreza, riqueza, injustiça, luxo, 

separação, segregação; dinheiro); “atributos de composição
6
” (sociedade, diversidade) e 

“atributos de ambiente
7
” (lixo, desmatamento).  

Ainda em referência à primeira imagem exibida aos licenciandos, as evocações 

que apareceram, segundo a análise do EVOC, no primeiro quadrante do quadro 1, como 

                                                           
5
 Entendemos por “atributos de desigualdades” aqueles que indicam as diferenças quer seja de forma 

direta, como nos vocábulos “desigualdade” e “diferença”, ou de forma dicotômica, como ocorre nos 

vocábulos evocados que indicam separadamente atributos do contraste de situações presentes na imagem: 

“pobreza” e “riqueza”. 
6
 De acordo com nosso entendimento, “atributos de composição” correspondem aos vocábulos que 

indicam conformidade em relação aos contrastes de situações presentes na imagem apresentada. 
7
 Consideramos ser “atributos de ambiente” os vocábulos que indicam estritamente aspectos relacionados 

à qualidade do meio. 
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elementos do núcleo central
8
 (evocações com maior frequência cuja ordem de evocação 

seja inferior à ordem média) foram “desigualdade”, “diferença” e “favela”. O vocábulo 

“desigualdade” foi evocado com maior frequência e mais prontamente que os demais. 

Os vocábulos “pobreza”, “riqueza” e “injustiça” apareceram no segundo quadrante do 

quadro 1 e fazem parte da primeira periferia das representações dos licenciandos, sendo 

os elementos periféricos mais próximos do núcleo central, pois são, nessa ordem, as 

evocações de maior frequência e menos prontamente evocadas. Ainda no segundo 

quadrante, aparecem os termos “sociedade”, “lixo”, “luxo” e “separação”, sendo 

evocações de menor frequência que as anteriormente apresentadas. Apresentados no 

terceiro quadrante, os termos “segregação” e “diversidade” aparecem como evocações 

com baixa frequência, porém, mais prontamente evocadas.  Na segunda periferia, 

situada no quarto quadrante do quadro 1, estão listadas as evocações que foram citadas 

com mais baixa frequência e mais tardiamente evocadas (4ª posição): “dinheiro” e 

“desmatamento”, que são elementos de menor relevância para a representação e, 

portanto, estão mais distantes dos elementos do núcleo central. 

Com base na análise desses resultados verifica-se que as evocações presentes no 

1º quadrante, denominado núcleo central também estão presentes na dimensão dos 

“atributos de desigualdades”, sendo que o vocábulo “desigualdade” foi evocado pela 

maioria (68,7%) dos licenciandos. Outros termos dessa dimensão se fazem presentes em 

outros quadrantes, sendo que “pobreza”, “riqueza” e “injustiça” estão no 2º quadrante 

com maior frequência de evocação. Estes termos, na primeira periferia, parecem 

corroborar as cognições do núcleo central, sobretudo, no que se refere à questão das 

desigualdades.  

Os “atributos de composição” estão distribuídos no 2º e 3º quadrante, sendo que 

o vocábulo “sociedade” está no 2º quadrante e “diversidade” está no 3º quadrante. Esses 

vocábulos, que aparecem na 1º periferia, podem ser considerados partes do núcleo 

central das representações sobre a Imagem A, de maneira que “sociedade”, vocábulo 

evocado 13 vezes, parece ter maior importância que “diversidade” (vocábulo evocado 7 

vezes) para os licenciandos. Com relação à dimensão que contempla os “atributos de 

                                                           
8
 O núcleo central comporta as funções de gerar o significado da representação, determinar sua 

organização e manter sua estabilidade. 
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ambiente”, que possui os vocábulos “lixo” e “desmatamento”, que aparecem no 2º e 4º 

quadrante, respectivamente, entendemos que pertencem à segunda periferia das 

representações e, portanto, não fazem parte do núcleo central das representações 

relacionadas à Imagem A. 

Compreendemos com base na sobreposição das evidências encontradas na 

distribuição das evocações segundo a estrutura das representações (em diferentes 

quadrantes) com os achados oriundos da classificação dos vocábulos evocados em 

diferentes dimensões de conteúdo, que o núcleo central da representação dos 

licenciandos em relação à Imagem A pode ser caracterizado pelo reconhecimento da 

diferença, representado pelo termo “desigualdade”. Na primeira periferia dessa 

representação, outros atributos de desigualdades, que incluem os extremos da diferença, 

como “pobreza” e “riqueza” são importantes para a compreensão de como a 

representação dos licenciandos se apresenta. As evocações que representam atributos de 

composição e ambiente podem ser consideradas como mais distanciadas do núcleo 

central.  

Apresentamos a seguir a segunda imagem utilizada na questão de evocação de 

palavras respondida pelos licenciandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        Figura 2: Imagem B utilizada na questão de evocação de palavras 
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O quadro 2 apresenta a distribuição dos elementos estruturais das representações 

relacionadas à segunda imagem apresentada aos licenciandos (Imagem B). 

 
Quadro 2. Elementos estruturais das representações relacionadas à segunda imagem projetada. 

 

Evocações fi O Evocações fi O 

1º Quadrante 

(fi ≥ 12 ; O < 2,5) 

  2º Quadrante 

(fi ≥ 12 ; O ≥ 2,5) 

  

      

Poluição 73 2,19 Saúde 55 2,80 

Conscientização 51 2,10 Alternativo 22 2,50 

Sustentabilidade 50 1,98 Urbanização 16 2,81 

Economia 17 2,35 Perigo 27 2,96 

Ecológico 14 2,00 Mudança 26 3,80 

Transporte 13 1,92 Ciclovia 19 3,84 

Consciência 12 2,33    

      

3º Quadrante 

(fi < 12 ; O < 2,5) 

fi O 4º Quadrante 

(fi ≤ 12 ; O ≥ 2,5) 

fi O 

      

Sustentável 8 1,88 Exemplo 10 3,20 

Trânsito 8 1,88 Agilidade 7 2,86 

Nota: Quadro gerado pelo software EVOC, com ordem média de 2,5. “fi” representa a frequência e “O” 

representa a ordem de evocação. 

Como pode ser observado no Quadro 2, as 17 palavras distribuídas nos 

quadrantes remetem a três diferentes atributos de evocações livres referentes à Imagem 

B. Como “atributos de ambiente”, aparecem os vocábulos “poluição” e “ecológico”; 

como “atributos de racionalidade”, consideramos os termos “conscientização”, 

“sustentabilidade”, “economia”, “consciência”, “saúde”, “alternativo”, “mudança”, 

“sustentável” e “exemplo”; e, finalmente, como “atributos de mobilidade”, reunimos as 

palavras “transporte”, “ciclovia”, “trânsito”, “agilidade” e “perigo”.  

  De acordo com nosso entendimento, os “atributos de ambiente”, referentes à 

evocação de palavras relacionadas à figura B, representam aspectos ligados ao meio de 

forma imediata, sem parecer fazer nenhuma relação com elementos sociais ou políticos, 

por exemplo. De maneira semelhante, interpretamos que os vocábulos “transporte”, 

“ciclovia”, “trânsito”, “agilidade” e “perigo” estão estritamente relacionados às questões 

de deslocamento, sendo, dessa forma, classificados por nós como “atributos de 

mobilidade”. Por outro lado, identificamos vários termos que fazem menção à questão 
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da mobilidade urbana, mas que podem carregar significados mais racionais, como a 

incorporação de elementos sociais, políticos, culturais e econômicos. Ao conjunto 

desses vocábulos, demos o nome de “atributos de racionalidade”. 

Em referência à análise do EVOC para as evocações dos licenciandos em 

relação à imagem B, os termos “poluição”, “conscientização”, “sustentabilidade”, 

“economia”, “ecológico”, “transporte” e “consciência” foram alocados no primeiro 

quadrante do quadro 2, como elementos do núcleo central das representações.  

O vocábulo “poluição” foi evocado com maior frequência e mais prontamente 

que os demais, seguido dos vocábulos “conscientização” e “sustentabilidade”. No 

segundo quadrante do quadro 2, damos destaque aos vocábulos “saúde”, “alternativo”, 

“urbanização”, “perigo”, “mudança” e “ciclovia”,  que, segundo nossa interpretação, 

são “atributos de racionalidade” e fazem parte da primeira periferia das representações 

dos licenciandos, sendo os elementos periféricos mais próximos do núcleo central, pois 

são, nessa ordem, as evocações de maior frequência e menos prontamente evocadas que 

as apresentadas no primeiro quadrante. No terceiro quadrante, o termo “sustentável” 

aparece como uma evocação com baixa frequência, porém, mais prontamente evocada. 

Consideramos que o termo “sustentável” também seja um “atributo de racionalidade”, 

assim como o termo “sustentabilidade”, apresentado no primeiro quadrante. Nesse 

sentido, a evocação “sustentável” faz parte da primeira periferia, estando mais próxima, 

portanto, dos elementos que fazem parte do núcleo central das representações. Na 

segunda periferia, situada no quarto quadrante do quadro 2, estão listadas as evocações 

que foram citadas com mais baixa frequência e mais tardiamente evocadas (4ª posição), 

sendo os termos “exemplo” e “agilidade”. Ainda que o termo “trânsito” tenha aparecido 

no terceiro quadrante do quadro 2, consideramos que esta evocação, assim como as do 

quarto quadrante, são elementos de menor relevância para a representação e, portanto, 

estão mais distantes dos elementos do núcleo central. Outra consideração importante em 

relação a esses termos, é que todos correspondem a “atributos de mobilidade” e, como 

definimos anteriormente, estão estritamente relacionados às questões de deslocamento, 

sem atrelamento direto a aspectos econômicos, sociais e ambientais. 

Seguindo essa direção de análise dos resultados, observamos que as evocações 

presentes no 1º quadrante, denominado núcleo central também estão presentes nas 
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dimensões dos “atributos de ambiente” e “atributos de racionalidade”, sendo que os 

vocábulos mais evocados pelos licenciandos em cada uma dessas dimensões foram os 

temos “poluição” e “conscientização”. Outros termos dessas dimensões aparecem no 

segundo e terceiro quadrantes com elevada frequência e ordem média de evocação, 

configurando-se em elementos da primeira periferia do núcleo central. Estes termos da 

primeira periferia, com destaque para as evocações “saúde” e “alternativo” 

complementam as cognições do núcleo central, dando ênfase também à relação entre 

aspectos do ambiente e de ações de racionalidade, que também estão representadas em 

outras evocações que aparecem na primeira periferia: “urbanização” e “sustentável”. 

Os “atributos de mobilidade”, que estão distribuídos em todos os quadrantes (em 

ordem crescente: “transporte”, “ciclovia”, “trânsito” e “agilidade”), pertencem, segundo 

nosso entendimento, à segunda periferia das representações e, portanto, não fazem parte 

do núcleo central das representações relacionadas à Imagem B. 

Assim, de acordo com as observações obtidas a partir da distribuição das 

evocações, segundo a estrutura das representações (em diferentes quadrantes), e do 

agrupamento e classificação dos vocábulos em diferentes atributos de conteúdo, 

consideramos que o núcleo central da representação dos licenciandos em relação à 

Imagem B pode ser caracterizado pelo reconhecimento de uma problemática em que a 

poluição (enquanto problema de ordem ambientalmente direta) está associada e pode ser 

enfrentada, com ações racionais, primando pela conscientização e adoção de práticas 

sustentáveis. Evocações dessa natureza, presentes na primeira periferia do núcleo 

central, corroboram para a compreensão de como a representação dos licenciandos se 

apresenta, com destaque para os termos “alternativo”, “mudança” e “sustentável”. Por 

outro lado, evocações de atributos de mobilidade foram consideradas como mais 

distanciadas do núcleo central. 

 

Considerações Finais 

A partir dos resultados obtidos, observamos que os licenciandos partilham a 

representação de que a Justiça Social se define não só pela perspectiva da distribuição 

igualitária de bens e direitos. De acordo com a maioria dos sujeitos participantes da 
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pesquisa, a Justiça Social também inclui o respeito às diferenças e a valorização das 

identidades desrespeitadas.  

Os licenciandos também partilham da representação de que na perspectiva da 

Justiça Social e Cidadania, a Educação Ambiental funciona como instrumento para 

promoção da Cidadania, de maneira que contribui para o reconhecimento dos direitos e 

deveres, valorizando a identidade e o papel dos sujeitos em sociedade, com respeito às 

diferenças e a busca pela redução das desigualdades socioambientais produzidas pelo 

modelo de desenvolvimento capitalista.  

Considerando que as representações sociais não são fixas, pois podem 

permanecer ou evoluir, dependendo de quem sabe, de onde sabe e de como sabe, 

esclarecemos que esses resultados poderão ser passíveis de mudanças. 
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Resumo:  

O presente trabalho tem objetivo de socializar uma investigação realizada em livros 

didáticos das disciplinas curriculares do 1º ano do ensino médio para verificar a 

existência da temática Educação Ambiental (EA). Esta Pesquisa foi realizada na 

biblioteca de uma escola rural localizada do município de Ituiutaba, local em que a 

pesquisadora era docente. No período de janeiro á julho de 2017, selecionaram-se os 

livros das disciplinas de  matemática, português, biologia, química, física, sociologia, 

química, história e geografia.  Para assim verificar a abordagem da educação ambiental 

nas diferentes áreas do conhecimento escolar, de acordo com a lei Nº 9.795, DE 27 DE 

ABRIL DE 1999 que determina que  a educação ambiental é um componente essencial 

e permanente da educação nacional, devendo assim estar presente de forma articulada 

em todos os níveis e modalidades do processo educativo.  Verificou-se que apesar da 

obrigatoriedade da Educação ambiental em todos os níveis de educação que a temática 

fica restringida aos livros didáticos das disciplinas de biologia, geografia e química. E 

que mesmo estando presente nesses livros necessita de que os professores abordem e 

discutam essas temáticas em sala de aula.  

 

Palavras-chave: Educação ambiental; livro didático; educação básica. 

 

INTRODUÇÃO  

Neste artigo apresenta-se uma investigação realizada em livros didáticos das 

disciplinas curriculares do 1º ano do ensino médio para verificar a existência da 

temática Educação Ambiental ( EA). 

A escola é a principal autora da educação ambiental, pois recebe crianças e 

jovens em período de formação, onde a conscientização é um agente transformador, 

visto que, todo conhecimento adquirido na escola é transmitido aos seus respectivos 

familiares. 
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Surge, então, a necessidade de novos hábitos, pois se percebe que a degradação 

ambiental pode ser irreversível, trazendo consequências intoleráveis à vida. Um dos 

propósitos da educação ambiental é envolver além de seus alunos, toda a comunidade, 

assim envolvendo o poder público para atender as necessidades a qual uma comunidade 

consciente passa a exigir.  

Entende-se que o estudo e envolvimento da comunidade nas problemáticas 

ambientais trazem novas reflexões e consequentemente posicionando novas atitudes: 

A crise ambiental, de certa forma, alimenta esses questionamentos 

epistemológicos e desacomoda os modos já aprendidos de pensar da racionalidade 

moderna, ao expor a insuficiência dos saberes disciplinar e reivindicar novas 

aproximações para que se compreenda a complexidade das inter-relações na base dos 

problemas ecológicos. (CARVALHO, 2008, p.23). 

Segundo Leff (1998), para que as problemáticas ambientais venham ser 

modicadas é preciso uma desconstrução e reconstrução do pensamento. Umas das 

alternativas para mudanças de comportamento diante o meio que vivemos requer novos 

hábitos. 

 A escassez de estudos e projetos destinados à educação ambiental com 

envolvimento de diversos setores sociais dificulta progressões na área. Fortalecer as 

inter-relações entre comunidade e poder público é o passo inicial para essa relação.  

A Educação Ambiental não trará respostas prontas para os problemas 

ambientais, mas pode sensibilizar os alunos sobre as consequências de atos praticados 

por eles e por todas as pessoas: “Claro que a educação ambiental por si só não resolverá 

os complexos problemas ambientais planetários. No entanto, ela pode influir 

decisivamente para isso, quando forma cidadãos e cidadãs conscientes dos seus direitos 

e deveres”. (REIGOTA, 2009, p 18-19). 

O livro didático é um importante mediador entre conhecimentos práticos e 

pedagógicos na educação básica. De acordo com a lei da LDB n. 9394/96 em seu artigo 

4°: “O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante garantia 

de atendimento do educando no Ensino Fundamental, por meio de programas 

suplementares de material didático [...]” (BRASIL, 1996, p. 3). 
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O estudo justifica-se pela necessidade de ampliar os estudos de educação 

ambiental incluindo nos debates atuais a comunidade como atuantes a cerca da questão. 

Entendemos que a educação ambiental merece e necessita de um espaço educacional 

que forme cidadãos críticos e coerentes, proporcionando condições de leitura e 

compreensão de um mundo onde eles também sejam responsáveis. 

 A investigação apresentada foi motivada pela necessidade da formação de 

sujeitos capazes de compreender o mundo e agir nele de maneira crítica. Onde os 

acontecimentos referentes ao meio ambiente sejam estudados e levados à reflexão e a 

modificação de comportamentos em prol da preservação e conservação ambiental. 

Assim, este trabalho investigou a presença do tema educação ambiental que é 

um tema interdisciplinar nos livros didáticos do primeiro ano do ensino médio com a 

seguinte questão: como as diferentes disciplinas abordam a temática em seus livros 

didáticos?  

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é, ainda, que de maneira parcial verificar a abordagem da 

educação ambiental nas diferentes áreas do conhecimento escolar que estão organizadas 

nos livros didáticos de: matemática, português, biologia, química, física, sociologia, 

química, história e geografia. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA  

Esta Pesquisa foi realizada na biblioteca de uma escola rural localizada do 

município de Ituiutaba, local em que a pesquisadora era docente. No período de janeiro 

á julho de 2017.  

A princípio buscou-se autorização da direção da escola, onde foram definidos 

critérios para seleção dos livros foram os seguinte; todos que correspondessem as 

disciplinas ministradas no ensino médio; que todos fossem resultantes da seleção  feita 

pelos professores decorrentes do plano nacional do livro didático e eram utilizados 

pelos professores em suas aulas. 

 Em seguida, selecionaram-se os livros das seguintes disciplinas: matemática, 

português, biologia, química, física, sociologia, química, história e geografia. Esclarece-
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se que os mesmos correspondem às disciplinas lecionadas no primeiro ano do ensino 

médio com exceção da disciplina educação física para qual não é adotado o livro. 

Critérios para análise dos livros didáticos sobre a Educação Ambiental: 

- Leitura do sumário- buscou-se a temática da EA como primeira tentativa de 

encontra-la, no entanto, sendo ou não encontrada o livro era investigado em sua 

totalidade. 

- Leitura totalidade do livro - por capítulos e seus respectivos conteúdos, 

imagens, textos complementares ali existentes.  

Tratou-se de uma leitura investigativa e minuciosa no sentido de encontrar a 

temática ambiental em assuntos que, aparentemente não se relacionavam com a citada 

temática. Por exemplo, no livro de português constatou-se a temática. 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA E LIVROS 

DIDÁTICOS 

De acordo com MEC o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) compra e 

distribui as obras didáticas aos alunos do ensino fundamental e médio, na modalidade 

regular ou Educação de Jovens e Adultos (EJA). São distribuídos pelo FNDE e 

confeccionados com uma estrutura física resistente para que possam ser utilizados por 

três anos consecutivos, beneficiando mais de um aluno. 

Cada aluno tem direito a um exemplar dos seguintes componentes: língua 

portuguesa, matemática, ciências, história, geografia e língua estrangeira (inglês ou 

espanhol, do 6º ao 9º ano). 

A lei Nº 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999 determina que  a educação 

ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo 

assim estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo. 
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A IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PROCESSO DO 

ENSINO APREDIZAGEM A PARTIR DO LIVRO DIDÁTICO  

 

 Problemas ambientais podem ser entendidos como danos ao ambiente em 

diferentes escalas e amplitudes, que afetam a qualidade de vida humana, e possuem 

natureza, causas, soluções e implicações multidimensionais: econômicas, tecnológicas, 

éticas etc. (JAMIESON, 2010). 

Entre os princípios básicos da Educação destaca se o envolvimento da 

comunidade no geral, assim proporcionando reivindicações ao poder público, 

proporcionando ações para as problemáticas em relação ao meio ambiente:  

Em todo o histórico da recente crise ambiental, a educação tem sido lembrada 

como um instrumento capaz de responder positivamente a essa problemática ao lado de 

outros meios políticos, econômicos, legais, éticos, científicos e técnicos. Ela significa 

portanto, uma construção sócia estratégica, por estar diretamente envolvida na 

socialização e formação dos indivíduos e de uma identidade social e cultural. 

(LOUREIRO et al.,2008, p.116).  

Segundo CARVALHO (2008) A educação ambiental surge da preocupação da 

sociedade com o futuro da vida e com a qualidade da existência das presentes e futuras 

gerações. Dessa maneira podemos dizer que a educação ambiental é herdeira 

diretamente do debate ecológico e está entre as alternativas que visam construir novas 

maneiras dos grupos sociais se relacionarem com o meio ambiente. 

Em 1997 a elaboração dos Parâmetros Curriculares definido pelo MEC, onde o 

Meio Ambiente é incluído como um dos temas transversais elabora conjunto de 

proposições que responde: 

A necessidade de referenciais a partir dos quais o sistema educacional do País se 

organize, a fim de garantir que, respeitadas as diversidades culturais, regionais, étnicas, 

religiosas e políticas que atravessam uma sociedade múltipla, estratificada e complexa, 

a educação possa atuar, decisivamente, no processo de construção da cidadania, tendo 

como meta o ideal de uma crescente igualdade de direitos entre os cidadãos, baseado 

nos princípios democráticos.( Parâmetros curriculares , 1998). 
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 De acordo com Dias (2004) há uma grande necessidade  de um  processo 

educativo voltado as questões ambientais, que proponha uma educação sustentável com 

eco desenvolvimento, com a preservação e conservação de nosso patrimônio  cultural, 

genético, ambiental e antropológico é que permitirá soluções para mudanças do atual 

quadro do uso inadequado dos recursos naturais. 

Envolver a história local e a comunidade na educação ambiental é uma proposta  

desafiadora: 

Isso implica atitude de investigação atenta, curiosa, aberta à observações das 

múltiplas   inter-relações e dimensões da realidade e muita disponibilidade e capacidade 

para trabalho em equipe. Significa construir um conhecimento dialógico, ouvir os 

diferentes saberes, quanto os científicos quanto aos outros saberes sociais. 

(CARVALHO, 2012, p.113).  

Para CARVALHO (2008) As problemáticas ambientais Ultrapassam a 

especialização do saber. Para confirmar essa afirmação abasta refletirmos em alguns dos 

mais conhecidos como: Aquecimento global e os desiquilíbrios climáticos; Poluição dos 

recursos hídricos e a introdução de organismos geneticamente modificados, ambas 

problemáticas ainda não compreendidas em seu total. 

A Educação Ambiental não tem uma definição acabada por causa de suas 

peculiaridades de local e de realidades sociais. Para Dias (2004, p. 100), é necessário 

que “a Educação Ambiental seja um processo por meio do qual as pessoas apreendam 

como funciona o ambiente, como dependemos dele, como afetamos e como 

promovemos a sustentabilidade”.  

Assim as aulas ficaram mais interativas e atrativas aos alunos, motivando – os e 

despertando a curiosidade sobre e temática de E.A e tornando a escola um espaço 

prazeroso de aprendizado, tais práticas são simples de serem implantadas, porém 

demanda interesse dos docentes, essa ideia é corroborada por (BOVO, 2005) 

De acordo com (CARVALHO, 2012) A interdisciplinaridade pode oferecer 

múltiplos olhares as questões ambientais, proporcionando uma investigação atenta, 

curiosa, aberta a observações das múltiplas relações e dimensões da realidade e produzir 

um conhecimento dialógico.   
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 Para uma escola diferente e dinâmica, um novo educador precisa nascer. A 

responsabilidade do professor em assumir sua profissão, em assumir o ato de educar 

como um ato de cidadania. Os docentes não podem transferir sua responsabilidade à 

administração ou ao Estado, a cada um – escola, Estado, professores e educandos, 

cabem muitas tarefas para mudanças pequenas e grandes no processo educacional 

(BOVO, 2005, p.99). 

As dificuldades existem e são peculiaridades da atividade docente que tem que 

buscar de forma incessante alternativas para que as aulas se tornem atrativas e que 

possibilitem o aprendizado, este é o grande desafio do educador na contemporaneidade 

que tem que despertar no aluno o interesse pela E.A. 

Essa preocupação com a informação dos cidadãos e cidadãs sobre a temática da 

Educação Ambiental apareceu normativamente na década de 1970. Dentre os principais 

marcos, em Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972, está a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Nessa conferência, veio o primeiro despertar 

para os problemas ambientais globais, e inseriu-se a temática da educação em questões 

ambientais na agenda internacional de diversos países, conforme o princípio 19: 

É indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, dirigido, seja 

às gerações jovens, seja aos adultos, o qual dê a devida atenção aos setores menos 

privilegiados da população, a fim de favorecer a formação de uma opinião pública bem 

informada e uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades, inspiradas 

no sentido de sua responsabilidade com a proteção e melhoria do meio, em toda a sua 

dimensão humana. (grifos nosso). (ESTOCOLMO, 1972) 

 Trata-se de um princípio amplo, que trouxe a preocupação com a Educação 

Ambiental para as populações menos favorecidas e, ao mesmo tempo, fez uma 

imposição à conduta individual de empresas e ao coletivo, no tocante à melhoria do 

meio em que se vive.  

A Educação Ambiental é vista como instrumento interessante para que haja um 

envolvimento e engajamento da população nas questões ambientais, e a 

interdisciplinaridade já é indicada, quando se diz que pode contribuir com o processo 

educativo, assertiva essa que é reforçada em uma das recomendações da conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental: “[...] convoca os Estados-membros a 
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incluírem em suas políticas de educação, medidas visando incorporar um conteúdo, 

diretrizes e atividades ambientais em seus sistemas [...]” (UNESCO, 1977). 

 Há preocupação mundial com o Meio Ambiente, externada nas 

conferências, robustece a Educação Ambiental no sentido de despertar valores e 

percepções na população, conforme a assertiva abaixo:  

Esse novo paradigma, operacionado em atividades de educação ambiental, 

deverá catalisar a formação de novos valores e promover a percepção do ser humano em 

várias direções, incluindo a percepção dos custos da recuperação ambiental e dos seus 

valores estéticos, além dos de sobrevivência. Deverá utilizar as diversas vias de 

integração globalizadora, promovendo as possibilidades evolutivas da espécie (DIAS, 

2003, p. 94).  

Essa questão política e ideológica, que também está inserida na Educação 

Ambiental, Barcelos (2009, p. 50-51), diz que “as questões ambientais e/ou ecológicas 

não podem prescindir do conhecimento técnico dos diferentes especialistas, muito 

menos da discussão das dimensões políticas, ideológicas e culturais”. Barcelos (2009) 

ainda complementa que, quando há o esquecimento dessas variáveis, principalmente a 

da educação, se nega o fundamento de que educação também perpassa o viés político, 

pois dela deriva as normas que regulamentaram as atividades de Educação. 

   A busca por uma mudança de comportamento por meio de uma 

sensibilização, com atitudes inovadoras, perpassa pela Educação Ambiental:  

A Educação Ambiental é parte do movimento ecológico. Surge da preocupação 

da sociedade com o futuro da vida e com a qualidade da existência das presentes e 

futuras gerações. Nesse sentido, podemos dizer que a EA é herdeira direta do debate 

ecológico e está entre as alternativas que visam construir novas maneiras de os grupos 

sociais se relacionarem com meio ambiente (CARVALHO, 2008b, p. 51). 

A Educação Ambiental não pode ser vista de modo isolado, pois faz parte de um 

contexto macro que envolve o Meio Ambiente propriamente dito, mas também externa 

a preocupação com as presentes e futuras gerações. Para Marcatto (2002, p. 12), “A 

Educação Ambiental é uma das ferramentas existentes para a sensibilização e 

capacitação da população em geral sobre os problemas ambientais”.  
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Marcatto argumenta que o Meio Ambiente não tem fronteiras, e que a Educação 

Ambiental é um dos ramos da educação aplicada, envolvendo questões ambientais nos 

níveis locais e globais, a assertiva abaixo traz que: 

A Educação Ambiental deve ser entendida como uma ação educativa 

permanente, onde a comunidade deverá ter consciência da realidade local e global, 

estabelecendo uma relação com a natureza, desenvolvendo no ser humano um senso 

crítico capaz de gerar uma transformação nas suas atitudes; exige um conhecimento 

aprofundado de filosofia, da teoria e história da educação, de seus objetivos e princípios, 

já que nada mais é do que a educação aplicada às questões de meio ambiente (PHILLIP 

JUNIOR; PELICIONI, 2005, p. 03). 

Os Estudos dos desiquilíbrios ecológicos não tem uma definição acabada por 

causa de suas peculiaridades de local e de realidades sociais. Para Dias (2004, p. 100), é 

necessário que “a Educação Ambiental seja um processo por meio do qual as pessoas 

apreendam como funciona o ambiente, como dependemos dele, como afetamos e como 

promovemos a sustentabilidade”.  

A Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental, destacando a Educação Ambiental como uma importante aliada às 

causas ambientais, e que pode ser praticada em diferentes níveis e modalidades de 

ensino, podendo ser formal e não formal, conforme prevê seu Art. 2º: 

A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades 

do processo educativo, em caráter formal e não-formal (BRASIL, 1999). 

De acordo com a lei, a Educação Ambiental passa a fazer parte do currículo de 

todas as instituições de ensino, públicas ou privadas, sendo assim a necessidade de criar 

práticas inovadoras, para que a legislação seja implementada em sua plenitude.  

As práticas produtivas dependentes do meio ambiente e da estrutura social das 

diferentes culturas geraram formas de percepção e técnicas especificas para apropriação 

social da natureza e da transformação do meio. (Leff, 2007, p.128). 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Após uma análise meticulosa dos livros didáticos em busca de abordagens em 

relação à temática de educação ambiental,  detectou se  que a biologia é  a disciplina que 

mais aborda a temática, através de  discussões sobre o impacto das ações humanas sobre 

o planeta terra  e as consequências dessas ações, tais  como:  poluição,  extinção da 

fauna e flora, aquecimento global e as consequências geradas ao planeta .  

Logo a geografia, com abordagens direcionadas as alterações climáticas no 

planeta e suas consequências, como escassez de recursos naturais como a água potável. 

Mostrando como toda vasta extensão geográfica está sendo modificada e 

consequentemente prejudicada pelas ações humanas. 

A química debate a educação ambiental com foco na emissão de gases 

poluentes, e as consequências trazidas para saúde humana. Entre as fontes de 

degradação ambiental os resíduos sólidos são discutidos trazendo propostas possíveis 

para amenizar as problemáticas subsequentes das ações humanas através da educação 

ambiental. 

  A língua portuguesa debate a educação ambiental através de interpretações 

textuais  e de imagens, levando o leitor a refletir sobre as intervenções humanas no meio 

em que vivemos. Discutindo o consumismo e o papel da mídia nesse processo do 

mundo capitalista.  Porém implica  que o  professor faça  articulações entre a 

interpretação de textos e a educação ambiental. 

As demais disciplinas como matemática história e física e não abordaram a 

temática em seus livros, mostrando que apesar da lei A lei Nº 9.795, DE 27 DE ABRIL 

DE 1999 determina que a educação ambiental sendo  um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo assim estar presente de forma articulada em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, ainda não se faz eficaz.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse trabalho buscou elucidar a situação de como a educação ambiental é tratada 

nas escolas em atendimento a citada lei da educação ambiental como tema 
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interdisciplinar. Verificou-se que a temática não é encontrada nos livros do primeiro ano 

do  Ensino médio que foi escolhido para realização dessa pesquisa. 

Os livros didáticos utilizados nas escolas do 1º ano do ensino médio referentes 

aos conteúdos de matemática, física, história e filosofia não abordam a temática de 

Educação ambiental.  

 Apesar da obrigatoriedade da Educação ambiental em todos os níveis de 

educação, percebe se que a temática fica restringida aos livros didáticos das disciplinas 

de biologia, geografia e química. E que mesmo estando presente nesses livros necessita 

de que os professores abordem e discutam essas temáticas em sala de aula.  

Diante da necessidade da temática ambiental no ambiente escolar permeada pelo 

livro didático das diferentes disciplinas, sugere-se que outras pesquisas sejam realizadas 

no sentido de apontar encaminhamentos para adequada abordagem da temática.  

Sugere- se que os autores dos livros didáticos que não comtemplaram EA 

procurem fazê-lo atendendo assim a determinação da lei, tornando o conteúdo 

interdisciplinar e formando alunos conscientes dos assuntos que permeiam a temática 

ambiental. 
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Resumo 

 

Este artigo deriva da pesquisa em andamento para elaboração de dissertação de 

mestrado e objetiva apresentar análises acerca das concepções e práticas educativas no 

campo da educação ambiental, fomentadas no projeto Escola Verde: Horta Escolar e 

Empreendedorismo Sustentável, proposto pela Secretaria de Estado da Educação do 

Amapá, com foco no processo de ensino-aprendizagem participativo para a construção 

de novos hábitos em relação ao meio ambiente, bem como a sensibilização 

socioambiental e inclusão social de alunos de escolas públicas em Macapá/AP. O 

referido projeto foi concebido no ano de 2017, como um multiplicador de ações 

socioambientais que conservem o meio ambiente e, ao mesmo tempo, desenvolvam 

atitudes empreendedoras sustentáveis, segundo técnicas agroecológicas na produção da 

horta. Há um arcabouço normativo que aponta para a necessidade de implementação da 

educação ambiental nas instituições de ensino, a exemplo do Programa Nacional de 

Educação Ambiental (ProNEA); da Lei que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental/1999 no país; e do guia normativo, intitulado “A Horta Escolar como Eixo 

Gerador de Dinâmicas Comunitárias, Educação Ambiental e Alimentação Saudável e 

Sustentável (Governo Federal/ONU). A pesquisa está pautada na abordagem qualitativa 

e o tratamento dos dados na análise de conteúdo. Como procedimentos metodológicos, 

optou-se pela análise documental e observação participante em quatro entre as dez 

escolas contempladas no projeto. Dentre os principais resultados, verificou-se que a 

despeito de questões pendentes de esclarecimentos no projeto, trata-se de uma aspiração 

arrojada, que mesmo em meio às dificuldades, vem conquistando alguns resultados 

positivos nas práticas desenvolvidas nas escolas que tendem a orientar as ações dos 

alunos no meio natural e social, originando novas formas de relacionamento com o 

meio ambiente. 

 

Palavras-chave: educação ambiental; projeto escolar; participação. 
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Introdução 

O homem realiza ações que transformam o meio ambiente, geralmente, para 

satisfazer suas próprias necessidades. Dentro da multiplicidade de ações, inclui-se a 

derrubada de árvores para ceder espaço à agricultura ou pecuária, além do processo 

antrópico de ocupação e da urbanização desordenada, o que provoca a deterioração das 

condições ambientais em ritmo e escala vertiginosos. Essas transformações vêm 

ocorrendo em âmbito mundial, sobretudo nos últimos dois séculos, em níveis 

inconciliáveis com a capacidade de recuperação ambiental  

Indubitavelmente, a questão ambiental está na ordem do dia. Basta olhar para os 

noticiários para perceber a considerável quantidade de informações, relatando agressões 

ao ambiente. A cristalização desse panorama de destruição culminou com a assunção do 

processo educacional como um dos caminhos para atenuar, ou até mesmo, evitar as 

consequências desastrosas da depredação. Logo, a discussão sobre a temática ambiental 

assume papel importante na escola. 

O estado do Amapá, por possuir uma diversidade de recursos naturais e áreas 

preservadas, deve ser considerado no debate das questões socioambientais em espaços 

educativos. Ao lado das Unidades de Conservação, que perfazem um total de 61,95% de 

sua área, há ainda as áreas de preservação permanente, as reservas legais, os territórios 

remanescentes de quilombos e as terras indígenas (BRITO, 2008). 

 Em meio a esse contexto, este artigo objetiva apresentar análises acerca das 

concepções e práticas educativas no campo da educação ambiental, fomentadas no 

projeto Escola Verde: Horta Escolar e Empreendedorismo Sustentável, proposto pela 

Secretaria de Estado da Educação em Macapá/AP, com foco no processo de ensino-

aprendizagem participativo para a construção de novos hábitos em relação ao meio 

ambiente, bem como a sensibilização socioambiental e inclusão social de alunos de 

escolas públicas em Macapá/AP. 

A relevância da pesquisa está em mostrar que a horta pode ser uma alternativa 

de prática de Educação Ambiental no cotidiano escolar para fomentar o 

desenvolvimento de hábitos saudáveis em relação ao meio ambiente, além de servir de 

subsídio para formulação de política pública que estimule a melhoria de vida.  
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Descrição do projeto 

O projeto Escola Verde: Horta Escolar e Empreendedorismo Sustentável foi 

concebido no ano de 2017, tendo como proponente a Secretaria de Estado da Educação 

(SEED/AP), sob a coordenação da Unidade de Educação Ambiental (UEA/SEED), cuja 

abrangência inicial está circunscrita ao município de Macapá/AP. A proposta do projeto 

vislumbra a possibilidade de sua integração na estrutura do currículo, aproximando 

educadores e estudantes dos debates interdisciplinares acerca do viver no mundo e suas 

necessidades ambientais e a importância da horta para potencializar o aprendizado do 

aluno, como também, despertar o seu interesse para uma alimentação mais saudável 

(AMAPÁ, 2017).  

O projeto apresenta como objetivo central institucionalizar ações nas escolas 

públicas da Rede Estadual de Ensino Fundamental, com a finalidade de que sejam 

centros difusores de práticas de Educação Ambiental, junto às famílias e comunidades, 

potencializando a qualidade no processo de aprendizagem, além da possibilidade de 

utilizar a produção excedente da horta escolar, como mecanismo de promoção ao 

incentivo do empreendedorismo (AMAPÁ, 2017). 

O projeto em discussão não nasceu por mera liberalidade de pessoas bem-

intencionadas ou como fruto do acaso. Há um arcabouço normativo que aponta para a 

necessidade de implementação da educação ambiental nas instituições de ensino, como 

o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) e a Lei que institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental no país, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo. Especificamente no trato da Educação Ambiental em espaços 

escolares, o Governo Federal, juntamente com a Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação (FAO), lançou um guia normativo, intitulado "A Horta 

Escolar como Eixo Gerador de Dinâmicas Comunitárias, Educação Ambiental e 

Alimentação Saudável e Sustentável”, que aponta para a importância do trabalho com as 

hortas, enfatizando que “a existência de hortas nas escolas é importante para enriquecer 

a alimentação, ajudar na mudança de hábitos alimentares e despertar o interesse dos 

alunos pela natureza” (BRASIL, 2007). 

Especificamente, quanto à trilha metodológica, observa-se que o 

desenvolvimento deveria ocorrer de maneira participativa, envolvendo escola, 
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comunidade e apoiadores. A sua estrutura de implementação conta com seis etapas, 

sendo que algumas ocorreram simultaneamente; ao passo que outras, sequencialmente.  

A primeira etapa correspondeu ao estabelecimento de parcerias com 

órgãos/instituições públicas e privadas de pesquisa e assistência técnica rural, para 

prestarem assessoramento na instalação, acompanhamento e avaliação de resultados. 

Entre os parceiros, estão: o Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (RURAP), a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Comissão Interinstitucional de Educação 

Ambiental. 

Já a segunda etapa, diz respeito aos critérios para seleção e adesão das escolas, 

as quais deveriam contemplar o ensino fundamental I e II e serem localizadas em 

Macapá, capital do Estado; em áreas de vulnerabilidade social e com histórico de 

experiências com hortas e/ou outras atividades de Educação Ambiental. Foram 

selecionadas 10 (dez) escolas, estando inclusas as que foram consideradas na pesquisa 

ora apresentada. Registre-se que todas as escolas selecionadas assinaram um termo de 

adesão para institucionalizar o projeto. 

A terceira etapa, por sua vez, referiu-se à formação dos agentes multiplicadores, 

no total de 20 (vinte), sendo (2) dois por escola, sob a coordenação da Unidade de 

Educação Ambiental (UEA/SEED), constituída de 3 (três) módulos (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Formação dos agentes multiplicadores 

MÓDULOS EMENTA
CARGA 

HORÁRIA

Orientações para preenchimento do Plano de Ação, bem como informações a 

respeito do Diagnóstico Socioambiental da Escola 20h

Relato de experiências exitosas 10h

Orientações para execução financeira 10h
Segurança alimentar 10h

Educação Ambiental e Interdisciplinaridade 20h

Agroecologia e Ecologia 10h

Ecotécnicas 10h

Nutrição Alimentar Saudável 10h

Educação Financeira e empreendedorismo sustentável (SEBRAE) 18h

Cidadania e participação social 2h

 MÓDULO I 

(40h) 

MÓDULO II 

(60h)

 MÓDULO 

III (20h)  
   Fonte: AMAPÁ, 2017. 

 

A quarta e quinta etapas, respectivamente, corresponderam à implantação da 
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horta e à avaliação. Na implantação a busca por parceiros foi uma constante, a fim de 

fortalecer um diálogo com diversas instituições e, ao mesmo tempo, obter apoio técnico 

para a viabilização das seguintes fases: aquisição de insumos, semeadura, transplante, 

adubação, irrigação, controle de pragas, colheita e, em alguns casos, comercialização. A 

avaliação, por seu turno, ocorre por meio do monitoramento cotidiano das atividades 

realizadas pelos alunos, com registro fotográfico, realização de ações educativas, 

divulgação em mídias sociais, entre outros. 

Por fim, a última etapa se consuma na culminância do projeto, com a realização 

de uma feira, intitulada “Feira Horta Escola: saberes, cheiros e sabores”, que ocorreu em 

uma das dez escolas selecionadas, com a presença de todos os parceiros. Nessa feira, 

houve oferta de uma refeição feita com uso de produtos advindos da colheita na horta, 

além de se fazer uma mostra de produtos que serão comercializados por meio de 

estratégias do empreendedorismo sustentável. A ideia é fazer da feira uma vitrine 

pedagógica, com exposição e troca de experiência entre todos os envolvidos. 

 

Caminhos metodológicos da pesquisa 

A pesquisa foi pautada na abordagem qualitativa. Segundo Chizzotti (2000), 

essa abordagem parte do fundamento de que existe uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito. Afirma ainda que o pesquisador deve se despojar de preconceitos, a fim 

de assumir uma postura aberta a todas as manifestações que observa. 

Evidentemente, essa compreensão só será alcançada com uma conduta 

participante, que partilhe da cultura, das práticas, das percepções e experiências dos 

sujeitos da pesquisa, procurando entender os sentidos atribuídos por eles ao mundo e os 

atos que praticam: que é, justamente, o propósito desta pesquisa. Contudo, essa 

participação deverá resultar em uma construção coletiva “[...] em que todos os 

envolvidos na pesquisa podem identificar criticamente seus problemas e suas 

necessidades, encontrar alternativas e propor estratégias adequadas de ação” 

(CHIZZOTTI, 2000, p. 82).      

Como procedimento metodológico, optou-se por realizar uma análise 

documental no projeto, associada à observação participante. No tocante à pesquisa 

documental, sob a ótica dos pensamentos de Fonseca (2002), houve a necessidade de 
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examinar o projeto à luz das concepções implícitas. Quanto à observação participante, 

segundo Chizzotti (2000), ela ocorre através do contato direto do pesquisador com o 

fenômeno observado, a fim de recolher as ações para uma descrição refinada dos 

elementos de uma dada situação: “os sujeitos [...], as ações e suas significações, os 

conflitos e a sintonia de relações interpessoais e sociais, e as atitudes e os 

comportamentos diante da realidade”. Obviamente, no afã de compreender a dinâmica 

dos atos e experiências dos sujeitos pesquisados no seu contexto natural, in loco, 

tornou-se cristalina a opção pela estratégia de observação na pesquisa. 

Em relação a essas escolas, do universo de 10 (dez) selecionadas pela SEED, 

para a implantação do projeto, fez-se o recorte para um estudo em 4 (quatro) escolas: 

Escola Estadual Lucimar Del Castillo, Escola Estadual Santa Maria, Escola Estadual 

Cecília Pinto e Escola Estadual Maria Ivone de Menezes. Nesse recorte, procurou-se 

contemplar escolas da área central e da periferia da capital, de tal modo que fosse 

possível visualizar como ocorreu a operacionalização do projeto em distintos bairros, de 

maneira que na região central da cidade, optou-se pelas escolas E.E. Lucimar Del 

Castillo e E.E. Cecília Pinto; já na periferia, selecionou-se as escolas Santa Maria e 

Maria Ivone de Menezes.  

A E.E. Lucimar Del Castillo atende alunos do Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio. Já a E.E. Santa Maria, trabalha com alunos do Ensino Fundamental I. Por sua 

vez, a E.E. Cecília Pinto atua com Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Por fim, a 

E.E. Maria Ivone de Menezes atua com Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

Ressalte-se que, no ano de 2007, a E.E. Santa Maria ganhou destaque nacional, por ter 

sido a instituição da rede pública estadual que obteve o melhor Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do Amapá. Naquele ano, a média do 

Amapá foi de 3,1 pontos; ao passo que a escola obteve 4,7 pontos, isto é, 1,6 pontos 

acima da média do estado (BRASIL, 2018). 

No tocante aos dados coletados, o tratamento e análise foram norteados pela 

Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2016). Para esta autora, toda mensagem 

emana um sentido e um significado. Desse modo, recorrendo-se a algumas técnicas 

ofertadas em sua obra, buscou-se a compreensão, com olhar dialético, tanto nos 

documentos quanto nas práticas visitadas.  
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Resultados e Discussões 

Os problemas relacionados às condições socioambientais exigem uma nova 

forma de interagir com a natureza, de maneira menos destrutiva, abandonando práticas 

de degradação dos recursos naturais. Nessa esteira, surgiram, nas últimas décadas, 

diversas políticas e práticas voltadas para o meio ambiente, tanto emanadas de 

legislações e de programas de governo, quanto nas diversas iniciativas de grupos, 

associações e movimentos sociais (CARVALHO, 2012). Nesse contexto, emerge a 

Educação Ambiental. 

Loureiro (2004) adverte que a Educação Ambiental deve estar ligada às 

pedagogias problematizadoras da realidade vivida, no reconhecimento das diferentes 

necessidades, interesses e modos de relações com a natureza que definem os grupos 

sociais, como forma de buscar novas perspectivas que apontem para caminhos 

democráticos, sustentáveis e justos para todos.  

Há, então, o imperativo de se estabelecer movimentos emancipatórios e de 

transformação social que viabilizem a construção de novos modos de relações na 

natureza. Freire (2000, p. 66), nesse sentido, difunde o discurso de que o compromisso 

do cidadão, na sociedade globalizada, é o de procurar desenvolver uma compreensão 

“mais clara e ampla com a qualidade ambiental para um presente e futuro próximo, 

onde o homem terá oportunidade a sua vez e voz, tendo como vista não o espaço 

próximo de ação, mas também o horizonte planetário”. 

Há, portanto, a necessidade de construção de uma proposta educativa aberta e 

flexível, adaptável à multiplicidade de cenários e contextos locais. Tal proposta deve 

favorecer não só o fortalecimento do ideário de proteção da biodiversidade e 

conservação dos recursos naturais, mas de todo o planeta, contribuindo para o exercício 

da cidadania e melhoria da qualidade de vida dos agentes envolvidos. 

O projeto Escola Verde: Horta Escolar e Empreendedorismo Sustentável surge 

como um instrumento pedagógico real para a inclusão de temas socioambientais e a 

reflexão acerca de práticas educativas que possibilitem a sensibilização ambiental e 

alimentar, no qual alunos e professores construirão e/ou afirmarão valores pedagógicos, 

proporcionando situações singulares de ensino, mais significativas e prazerosas.  
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Gadotti (2003) afirma que uma horta, um pedaço de terra ou, até mesmo, um 

pequeno jardim, constituem microcosmos do mundo natural, onde se encontram formas 

de vida, recursos de vida, processos de vida. De fato, atividades desenvolvidas em 

ambientes abertos, como na horta escolar, colaboram, dentre outros fatores, para que o 

alunado compreenda o perigo da utilização de agrotóxicos para a saúde humana e para o 

meio ambiente; propicia um entendimento maior da necessidade da preservação do 

meio ambiente; desenvolve a capacidade do trabalho em equipe e da cooperação; além 

de possibilitar um contato maior com a natureza, já que crianças dos centros urbanos 

estão cada vez mais afastadas dela (CRIBB, 2010).  

 

 Aspectos inerentes à concepção do projeto 

A análise do projeto permitiu inferir que a sua concepção está pautada nos 

conceitos de alfabetização ecológica e sujeito ecológico, de Fritjof Capra, destacando a 

necessidade de se reconectar com a “teia da vida”, cooperando com a construção e 

educação de comunidades sustentáveis. Além, evidentemente, de lançar mão da 

Educação Ambiental como instrumento de transformação da mentalidade da 

comunidade planetária, a fim de formar o sujeito ecológico, capaz de problematizar e 

agir frente às questões socioambientais.  

Todavia, verificou-se que algumas concepções são contestáveis. Observa-se uma 

inconsistência metodológica na segunda etapa, ao se exigir que as escolas, para serem 

selecionadas, estejam em áreas de vulnerabilidade social e que possuam histórico de 

experiência com hortas. Ora, a ideia de vulnerabilidade está afeta aos grupos que vivem 

à margem da sociedade, afastados dos centros urbanos, o que não é o caso das escolas 

Cecília Pinto e Lucimar Amoras Del Castillo, por exemplo, que se situam em áreas mais 

centrais da cidade.  

Outra incongruência metodológica reside no fato de se requisitar que a escola, 

para ser contemplada, já possua experiência com hortas e/ou outras atividades de 

Educação Ambiental. Claramente, é uma exigência descabida, inadequada e excludente, 

porque relega diversas outras escolas estaduais que não puderam participar do projeto, 

simplesmente, por não desenvolverem atividades ligadas à temática socioambiental.  
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Uma dúvida também ficou no ar quando se ponderou sobre o título da feira que 

consumará a última etapa do projeto: Feira Horta Escola: saberes, cheiros e sabores. A 

descrição dessa etapa faz menção à mostra de produtos provenientes da horta e à 

degustação de refeições com os frutos das plantações. Quer dizer, “cheiros” e “sabores” 

estão contemplados. E os “saberes”, como serão demonstrados? Os alunos farão 

explanações orais para mostrar o que aprenderam? Trabalhos serão expostos? O texto 

do projeto não responde a essa indagação, configurando uma deficiência na descrição 

pormenorizada das ações.  

Em que pese existam aspectos que carecem de uma explicação mais cristalina, 

esse projeto surge como uma proposta audaciosa que, inclusive, já obteve algumas 

conquistas. A primeira edição do projeto foi executada de maio a dezembro de 2017. 

Atualmente, o projeto está na segunda edição, em parceria com a Promotoria de Defesa 

do Meio Ambiente, Conflitos Agrários, Habitação e Urbanismo (PRODEMAC), 

intentando, inclusive, expandir as atividades para outras escolas, além das dez 

selecionadas inicialmente. 

 

O projeto e sua efetividade no contexto escolar 

Dentro do recorte da pesquisa, observou-se que as escolas E.E. Lucimar Del 

Castillo e E.E. Santa Maria estão mais adiantadas no processo de implantação da horta – 

o que não significa que todas as diretrizes apontadas pelo projeto estão sendo 

implementadas, como a construção de ações de Educação Ambiental nas mais diferentes 

disciplinas, participação direta dos alunos nas atividades, entre outras. 

Na E.E. Lucimar Del Castillo, observou-se o engajamento e atuação direta de 

dois professores envolvidos nas atividades do projeto, laborando, inclusive, no mês de 

julho, que é o período de férias dos professores. Considerando que a escola passou por 

uma intervenção predial, parte do material descartado foi reaproveitado para a 

construção dos canteiros e da sementeira (Figura 1), sobretudo restos da madeira.  No 

plantio das mudas, foram utilizados copos descartáveis, pneus velhos e garrafas pet.  

Há uma diversidade de plantas que estão sendo semeadas na horta. Desde as 

hortaliças, como acelga, alface, alho, cheiro verde, chicória, couve, pimentão, quiabo; 
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até a semeadura de plantas medicinais, no chamado “Cantinho medicinal”, a exemplo de 

amor crescido, catinga de mulata, hortelãzinho, gengibre, capim-marinho e babosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Figura 1 – Horta da E.E. Lucimar Del Castillo. Fonte: autor, 2018. 

 

A escola utiliza cheiro verde, alface, chicória e pimenta na merenda escolar e já 

comercializou alface com a comunidade. Essa faceta empreendedora atende aos 

propósitos do projeto, que intenta também essa comercialização dos frutos da horta para 

os moradores próximos à escola, de forma que o valor arrecadado seja destinado à 

compra de insumos para desenvolver ainda mais o trabalho realizado dentro do 

ambiente escolar.  

A despeito disso, observou-se que a participação dos alunos, que deveria ser 

efetiva e permanente, tanto em atividades ligadas à temática ambiental em sala quanto 

nas ações práticas no contexto da horta, ainda ocorre de forma esporádica, com visitas 

eventuais à horta durante as aulas de Ciências. Entretanto, o que se espera em ações de 

Educação Ambiental é que o alunado assuma o papel de protagonista, participando de 

todas as atividades e etapas de execução do processo na perspectiva defendida por 

Freire (2000), Gadotti (2003) e Cribb (2010).  

Na E.E. Santa Maria, por sua vez, além de o espaço da horta ser utilizado para 

aulas de Educação Ambiental, com a abordagem de temáticas como preservação 

ambiental e importância dos alimentos, os alunos fazem a limpeza do canteiro, o 

plantio, a adubação e regam as plantas, ou seja, usam o espaço para atividades práticas. 

Há uma participação direta dos alunos do Ensino Fundamental (Figura 2), fato 
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importante para os objetivos do projeto e, sobretudo, para a efetivação de uma Educação 

Ambiental crítica e participativa (FREIRE, 2000). No transcurso da preparação e 

adubação dos canteiros, o alunado foi inserido na organização do ambiente da horta, 

dando início ao plantio de mudas de pimentinha, couve, alface, cebolinha e pimentão, 

animados por estarem inseridos numa atividade dinâmica e aprazível.  

 

 

 

                                                                   

 

 

      

        

   Figura 2 – Horta da E.E. Santa Maria. Fonte: autor, 2018.  

 

Não obstante os avanços observados na efetivação das propostas de Educação 

Ambiental nas escolas acima, há instituições que ainda estão na fase embrionária, 

incipientes nas atividades do projeto, como é o caso da E.E. Cecília Pinto e da E.E. 

Maria Ivone de Menezes. A primeira, está ainda em início de execução, tendo 

selecionado o espaço, com boa iluminação, para a construção do canteiro, destinado ao 

plantio de algumas hortaliças, a exemplo de alface, couve, cebolinha e chicória (Figura 

3). 
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     Figura 3 – Horta da E.E. Cecília Pinto. Fonte: autor, 2018. 

 

Restou claro também que os alunos, os quais deveriam ser os atores principais 

das ações práticas, ainda não participaram das atividades. Ora, a Educação Ambiental, 

como se sabe, deve favorecer o fortalecimento do espírito crítico, a fim de que, no caso 

da escola, as crianças e adolescentes fomentem medidas ambientais que melhorem a 

qualidade do meio ambiente e de sua própria existência. Evidentemente, essa 

possibilidade resta prejudicada em face da ausência desses sujeitos nas ações de 

Educação Ambiental.  

A E.E. Maria Ivone de Menezes, por seu turno, mesmo ainda não tendo recebido 

os recursos projetados para a execução, tais como R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 

dinheiro, além de insumos, carrinho de mão e adubos orgânicos; vem tentando colocar 

em prática a proposta, com o cultivo de algumas hortaliças e plantas ornamentais em 

garrafas pet ou pneus usados. Não se vislumbrou, nessa escola, a interação dos alunos 

diretamente nas atividades, seja na implantação da horta ou em quaisquer outras 

atividades dentro da seara ambiental, como campanhas educativas, oficinas de 

reciclagem ou limpeza dos canteiros. Essa falta de interação dos discentes é prejudicial 

ao seguimento do projeto e à efetividade de uma Educação Ambiental participativa, já 

que seria importante esse momento para os alunos lançarem questionamentos, 

esclarecerem ideias, compartilharem conhecimentos teóricos e práticos. 

Turano (1990) alerta para o fato de que, tanto o conhecimento quanto a ação 

participativa, na produção e no consumo de hortaliças, despertam nos alunos mudanças 
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em seu comportamento alimentar, atingindo toda a família, com uma atenção maior para 

os produtos naturais e saudáveis. 

Na mesma linha de pensamento, Jardzwski (2005) acrescenta que a horta, dentro 

da escola, pode oferecer muitos benefícios, além de permitir a colaboração dos alunos, 

enriquecendo o conhecimento deles e estimulando o interesse pelos temas 

desenvolvidos com a horta. É evidente que a realização de práticas educativas isoladas 

se revela importante. Todavia, a Educação Ambiental não deve estar dissociada de um 

processo que precisa de um planejamento permanente de construção de conhecimentos, 

de formação de atitudes e de desenvolvimento de habilidades que culminem com 

práticas sociais positivas e transformadoras (PHILIPPI JUNIOR; PELICIONI, 2002).  

E nesse prisma, a horta pode ser uma alternativa de prática interativa e permitir 

novas descobertas, como assevera Gadotti (2003), por integrar diferentes saberes e 

propiciar experiências integradoras. Ela, além de envolver motivação, interatividade e 

aprendizagem, estimula o interesse dos alunos pela temática ambiental, colocando-os 

como sujeitos ativos do processo de aprendizagem sobre o meio ambiente. 

 

Considerações Finais 

No decorrer deste estudo, verificou-se que a horta se apresenta como um 

ambiente participativo, de prática educativa, no qual se pode trabalhar capacidades, 

habilidades, valores e atitudes, por ser um espaço rico de aprendizagem de temas 

socioambientais. Entretanto, ela não pode ser utilizada como um fim em si mesma ou 

como única alternativa para o trabalho com a Educação Ambiental na escola. Precisa ser 

utilizada como uma possibilidade de se efetivar a Educação Ambiental, que propicie a 

problematização da realidade, de valores, atitudes e comportamentos em práticas 

dialógicas voltadas para a sustentabilidade.  

Observou-se que nem todas as escolas investigadas obtiveram sucesso na 

execução do projeto. Os sujeitos envolvidos, em sua maioria, ainda não absorveram a 

compreensão de que a Educação Ambiental não é um campo do saber específico e de 

responsabilidade única dos professores de Ciências. Essa é uma ideia ultrapassada, já 

que o caráter interdisciplinar deve ser a base para a inserção da Educação Ambiental nas 
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escolas, a fim de contribuir para a formação de cidadãos críticos e que possam vivenciar 

o protagonismo em práticas que visem o cenário atual de degradação socioambiental. 

Embora haja questões pendentes de esclarecimentos no projeto, trata-se de uma 

aspiração arrojada, que mesmo em meio às dificuldades, vem conquistando alguns 

resultados positivos, intentando, inclusive expandir as atividades outras escolas em 

parceria com a Promotoria de Meio Ambiente. Ademais, a horta possibilita a inclusão 

social, à medida que oferta a oportunidade de alunos interagirem e conviverem em um 

processo pedagógico coletivo, além de produzir a sensação de pertencimento, 

repercutindo, positivamente, na sua autoestima.  
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Resumo:  

Um dos principais objetivos das Licenciaturas em Ciências Biológicas é oportunizar a 

articulação entre os conhecimentos e habilidades adquiridas ao longo do curso às 

situações práticas vivenciadas nas escolas. A Educação Ambiental (EA) é um 

tópico/conteúdo/campo de conhecimento a ser desenvolvido de forma interdisciplinar, 

prática e contextualizada na realidade escolar e no contexto sócio/cultural geográfico no 

qual se insere a comunidade escolar. Nesse trabalho apresentamos resultados de uma 

investigação mais ampla acerca do lugar da Educação Ambiental nos cursos presenciais 

de licenciatura em Ciências Biológicas das universidades federais localizadas no estado 

de Minas Gerais. Especificamente, nesta comunicação apresentamos um levantamento 

dos Cursos e da inserção da EA nos currículos das licenciaturas ofertadas pelas 

Universidades Federais de Minas Gerais. Procedeu-se uma análise de documentos 

públicos do Ministério da Educação e das Universidades. Na base de dados do E-MEC 

foram localizados sessenta e um cursos de Ciências Biológicas em Minas Gerais, em 

atividade no ano 2018. Em seguida, verificamos a presença da Educação Ambiental 

como disciplina nos currículos dos cursos de licenciatura ofertados pelas Universidades 

Federais. Para isso, analisamos as estruturas curriculares presentes nos sites oficiais das 

IES e também as fichas de componentes curriculares disponíveis. Os resultados 

evidenciaram que 71,4% das Instituições analisadas, ofertam a disciplina na formação 

do professor de Ciências Biológicas para atuar nessa temática. Consideramos ser 

fundamental que a EA seja inserida como componente curricular obrigatório em todos 

os cursos de formação de professores, em particular nas Ciências Biológicas, pois a 

escola é um dos locais privilegiados para a educação ambiental, que, numa perspectiva 

de educação integral e integradora, deve permear todas as disciplinas envolvendo 

professores de todas as áreas do conhecimento. Assim, os formadores de professores 

poderão criar condições, por meio do desenvolvimento curricular para construção de 

caminhos que permitam avançar nas práticas de uma escola sustentável.  
 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Formação de professores; Licenciatura em 

Ciências Biológicas. 
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Introdução 

No contexto geral das Licenciaturas em Ciências Biológicas (CB), um dos 

principais objetivos é o de oportunizar a articulação entre os conhecimentos e 

habilidades adquiridas ao longo do curso às situações práticas vivenciadas nas escolas 

nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Assim, espera-se qualificar os 

licenciandos para a atuação docente no ensino de Ciências e Biologia, para a 

organização de projetos educacionais e na produção e difusão de conhecimentos. 

A Educação Ambiental (EA) é um conteúdo/campo de conhecimento a ser 

desenvolvido de forma interdisciplinar, prática, contextualizada, na realidade escolar, no 

contexto sócio/cultural geográfico no qual se insere a escola e a comunidade. Neste 

sentido, questiona-se: como os professores de Ciências/Biologia estão sendo formados 

para que a Educação Ambiental ocorra de maneira efetiva na realidade escolar, visando 

à formação de cidadãos ambientalmente conscientes? 

Investigar sobre tal temática como proposta educativa no contexto escolar 

pressupõe refletir sobre a relação homem-meio, sociedade-natureza, para propor a 

formação de saberes e mudanças/construção de hábitos, valores, ideias e práticas que 

proporcionem os sujeitos lidar com questões ambientais de forma sustentável.  

Nesse sentido, considera-se a escola um dos lugares privilegiados para que esta 

educação ocorra, desde que observadas as características próprias, dando oportunidade 

também à criatividade e à criticidade diante dos desafios que se encontram, 

cotidianamente, na dimensão ambiental.  A EA, como um campo interdisciplinar, tema 

transversal, pode ser incorporada em diversas atividades, uma vez que no tempo 

presente essas questões assumem lugares estratégicos nas discussões e negociações 

sociais, políticas e econômicas.  

O estudo na área em questão é considerado uma alternativa para formação de 

sujeitos potencialmente responsáveis e comprometidos com sua própria existência, pois, 

conforme afirma Travassos (2001), "a fragilidade dos ambientes naturais coloca em 

jogo a sobrevivência humana".  

 Nesta perspectiva, as escolas têm um papel muito relevante ao inserir em suas 

práticas pedagógicas a sustentabilidade socioambiental, pois a escola é um agente social 

transformador na promoção de novos valores éticos. A Educação Ambiental constitui-se 
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como componente essencial no processo de formação e de educação permanente da 

sociedade, mediada pelos professores e educadores em geral, para que se possam 

desenvolver as potencialidades dos alunos, possibilitando-os apropriarem-se de 

instrumentos de informações e de conhecimentos, bem como, dessa maneira, 

fomentarem um ambiente mais saudável dentro de suas realidades. 

A relevância dos saberes e práticas escolares na formação em Educação 

Ambiental justificam a relevância da pesquisa, partindo do pressuposto de que há 

necessidade de se avançar nos estudos e debates sobre a formação de professores 

socioambientalmente responsáveis, sobretudo nos cursos de Ciências Biológicas. Por 

ser um tema interdisciplinar, reconhece-se que várias áreas de formação, como as 

Licenciaturas em Geografia, História, Pedagogia e Química também são 

corresponsáveis pela área ambiental. No entanto, o Curso de Ciências Biológicas forma 

professores com objetos de estudos, intimamente conexos às questões ambientais, 

devido à inserção de disciplinas da área de formação em meio ambiente e 

biodiversidade que compõem o currículo dos cursos e tendo em vista o papel, inclusive 

social, desse componente curricular para a Educação Básica.  

Nesse contexto, o nosso propósito no presente artigo é apresentar os resultados 

de uma pesquisa/ levantamento sobre o espaço dedicado à Educação Ambiental nos 

cursos presenciais de licenciatura em Ciências Biológicas ofertados pelas universidades 

federais situadas no estado de Minas Gerais. 

 

Metodologia 

 A presente pesquisa educacional se insere no campo da abordagem 

qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994), pois visa à construção de uma visão ampla do 

objeto de estudo, bem como um contato com a realidade social, política, econômica e 

cultural.  

Inicialmente, está sendo realizada uma pesquisa bibliográfica, processo no qual 

o pesquisador tem uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um 

processo intrinsecamente inacabado e permanente, pois realiza uma atividade de 

aproximações sucessivas da realidade, apresenta carga histórica e também leva a 

reflexões frente à realidade (MINAYO, 1994). 
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Especificamente nesta fase da investigação realizamos um levantamento de 

fontes documentais públicas: Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos de Ciências 

Biológicas selecionados, os currículos e ementas das disciplinas, no que diz respeito à 

Educação Ambiental.  

A análise documental visa dessa forma, favorecer a observação do processo de 

maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, 

comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros. Os elementos de análise podem 

variar conforme as necessidades do pesquisador, a análise documental propriamente dita 

consiste no “[...] momento de reunir todas as partes – elementos da problemática ou do 

quadro teórico, contexto, autores, interesses, confiabilidade, natureza do texto e 

conceitos-chave”. (CELLARD, 2008, p. 303). Ademais, o documento escrito constitui 

uma fonte extremamente valiosa para todo pesquisador nas ciências sociais. 

O levantamento das Instituições de Ensino Superior que oferecem o curso de 

Ciências Biológicas/Licenciatura na modalidade presencial em Minas Gerais foi 

realizado no site de pesquisa E-MEC, que é a base de dados oficial de informações 

relativas às IES e cursos de graduação do Sistema Federal de Ensino.  

Nos currículos dos cursos foram identificadas as fichas de componentes 

curriculares que abordam a Educação Ambiental.  

 

Resultados  

No levantamento realizado no E-MEC foram localizados sessenta e um cursos 

de Licenciatura em Ciências Biológicas presenciais em Minas Gerais em atividade no 

ano 2018, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Cursos de Ciências Biológicas presenciais em MG. 

Cursos de Ciências Biológicas Quantidade 

Privados 39 

Públicos 22 

Total 61 

Fonte: Dados organizados pela pesquisadora, 2018. 
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O total de cursos encontrados em atividade está distribuído do seguinte modo: 

trinta e nove ofertados por instituições de ensino superior privadas; dos vinte e dois 

públicos, quatorze são oferecidos nos IES federais e oito IES públicas estaduais. Nesse 

estudo foram selecionadas IES públicas federais devido à inserção destacada no campo 

da pesquisa e da formação de professores em todo o estado, inclusive a região do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. 

Em seguida, procuramos verificar a existência do Componente Curricular 

específico, a disciplina denominada Educação Ambiental nas Universidades Federais 

que são o foco da presente pesquisa.  

Para isso, analisamos as estruturas curriculares e também as fichas de 

componentes curriculares (projetos pedagógicos) disponíveis. Encontramos os seguintes 

componentes curriculares denominados Educação Ambiental (Tabela 2): 

 

Tabela 2- Instituições e Componentes Curriculares encontrados. 

Universidade 

 

Componente 

curricular 

Obrigatória 

 

Optativa 

 

Carga  

horária 

Universidade Federal de Ouro Preto - 

UFOP 
Educação Ambiental X 

 
60 h 

Universidade Federal de Viçosa - UFV 

(Campus Viçosa) 
- 

   

Universidade Federal de Viçosa - UFV 

(Campus Florestal) 
- 

   

Universidade Federal de Uberlândia – 

UFU (Campus Uberlândia) 
Educação Ambiental X 

 
60 h 

Universidade Federal de Uberlândia - 

UFU (Campus Pontal) 
Educação Ambiental 

X 

  

60 h 

 

Universidade Federal de São João del-

Rei – UFSJ 
- 

   

Universidade Federal de Minas Gerais 

- UFMG 
Educação Ambiental 

 
X 75 h 

Universidade Federal de Juiz de Fora - 

UFJF 

Ensino em 

Educação Ambiental 
X 

 
30 h 

Universidade Federal de Lavras - 

UFLA 
- 

   

Universidade Federal de Alfenas - 

UNIFAL 

Educação Ambiental 

  

X 

 

60 h 

 

Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM 

Ensino de 

Educação Ambiental 
X 

 
60 h 

Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro - UFTM (Campus Uberaba) 

Educação Ambiental 

 

X 

  

45 h 
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Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro - UFTM (Campus Iturama) 

Abordagem CTSA e 

Educação Ambiental 

para formação de 

professores 

X 
 

75 h 

Universidade Federal de Itajubá - 

UNIFEI 
Educação Ambiental X 

 
48 h 

Fonte: Dados organizados pela pesquisadora, 2018. 

 

Observamos que 71.4% das instituições federais mineiras que oferecem o curso 

de Ciências Biológicas contam com o componente Educação Ambiental na estrutura 

curricular de seus cursos de licenciatura presenciais.  

Das universidades que oferecem tal componente 80% são de caráter obrigatório 

e apenas 20% são optativos.  

Nesse quadro, a partir dos componentes curriculares evidenciados, partiremos, a 

seguir, para a análise de cada um, de acordo com o que está disponível nos sites oficiais 

das universidades, com o objetivo de verificar  como se dá a formação dos Professores 

de Ciências/Biologia, para o ensino e aprendizagem  das questões ambientais. 

O curso da UFU Campus Uberlândia apresenta a Educação Ambiental como 

disciplina obrigatória, contando com uma carga horária de 60 horas (30 h teóricas e 30 h 

de prática pedagógica) e não possui pré-requisitos. A ementa sugere conceitos 

teóricos/metodológicos sobre as diferentes abordagens da Educação Ambiental. 

Problemas ambientais como questões centrais para a compreensão do mundo 

contemporâneo. Crise socioambiental e suas repercussões na sociedade, nas esferas 

política, econômica, social e cultural. Eventos mundiais, as organizações 

governamentais e as organizações da sociedade civil. Estratégias e recursos didáticos 

para Educação Ambiental. Projetos de Educação Ambiental desenvolvidos no âmbito 

escolar e em espaços não formais de Educação. Educação Ambiental e mídias. Projetos 

de Educação Ambiental no âmbito da pesquisa, do ensino e da extensão. 

No Curso da UFU Campus Pontal a Educação Ambiental também é um 

componente obrigatório, contando com carga horária de 60 horas, sendo 15 h teóricas e 

45 h de prática pedagógica, não possuindo pré-requisitos. A ementa aborda conteúdos 

de História, conceito e tendências da Educação Ambiental. Educação Ambiental no 

Ensino Básico e no Ensino Superior. Espaços não-formais da Educação Ambiental. 
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A UFTM Campus Uberaba oferece no Curso de Licenciatura em CB, a 

Educação Ambiental como disciplina obrigatória, conta uma carga horária de 45 horas 

(26 h teóricas e 19 h de prática pedagógica) e não possui pré-requisitos. A ementa 

sugere princípios e práticas. Conflitos socioambientais e a educação para a 

sustentabilidade planetária. Relações entre sociedade e natureza. Percepção, 

sensibilização e a formação do sujeito ecológico. Ética e cuidado ambiental. A 

Educação ambiental no Brasil. Práticas de Ensino em Ciências e Biologia. Educação 

ambiental crítica e a prática docente. 

O Curso de CB da UFTM Campus Iturama oferece a Abordagem CTSA e 

Educação Ambiental para formação de professores com carga horária de 30 h (20 h 

teóricas e 10 h de prática pedagógica). Com a ementa focalizada no “Diálogo com 

questões sociais relacionadas à ciência, tecnologia e educação ambiental. Propostas 

metodológicas Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Abordagem teórico-prática de 

questões contemporâneas que permeiam a sociedade e sua relação com o processo 

ensino-aprendizagem de Ciências Exatas e da Natureza.” 

 Na UNIFEI o curso oferece a Educação Ambiental como disciplina obrigatória, 

com uma carga horária de 48 horas e não possui pré-requisitos. A ementa consta sobre 

Evolução do processo de conscientização ambiental. Percepção ambiental. Educação 

ambiental no ensino formal e não formal. Políticas e programas públicos em educação 

ambiental. A Agenda 21 e educação ambiental. Metodologia de projetos em educação 

ambiental. Oficinas em educação ambiental. 

O curso da UFOP traz a disciplina Educação Ambiental em caráter obrigatório, 

com carga horária de 60 horas. O curso da UFJF oferece o Ensino em Educação 

Ambiental obrigatório, correspondendo 30 horas e não possui pré-requisitos. E a 

UFVJM o Curso oferece o Ensino de Educação Ambiental obrigatório, com carga 

horária de 60 horas. Nessas instituições citadas a estrutura curricular dos cursos ainda 

não se encontra disponível nos sites oficiais para consultas públicas.  

O curso de Ciências Biológicas da UFMG é uma das instituições que tem a 

oferta da Educação Ambiental em caráter optativo, contando com uma carga horária de 

75 horas, sendo 30 h teóricas e 45 h de prática pedagógica. Em sua ementa sugerem-se 

os conteúdos: Educação ambiental. Breve histórico. Princípios, características e 
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objetivos da educação ambiental. O educador ambiental e seu público. Métodos e 

técnicas para a educação ambiental. 

A UNIFAL também oferece a disciplina Educação Ambiental em caráter 

optativo com carga horária de 60 h e em sua ementa são abordados os seguintes 

conteúdos: Educação Ambiental: epistemologia da Educação Ambiental. Histórico da 

EA no Brasil e no mundo. As relações entre a sociedade e a natureza. Educação 

ambiental no ensino formal e não formal. Políticas públicas em educação ambiental. 

Agenda 21 e educação ambiental. Projetos pedagógicos em educação ambiental. 

Desenvolvimento de ações em educação ambiental.  

A Educação Ambiental nos currículos dos cursos de Ciências Biológicas para a 

formação inicial de professores é essencial para atuação na Educação Básica.  Gatti e 

Barreto (2009) ressaltam que o ensino de Ciências tem um papel social juntamente com 

a formação cidadã e nas construções humanas, e deve formar um profissional consciente 

da importância de ser agente transformador da realidade, compreendendo a ciência 

como uma atividade social com potencialidades e limitações.  

Os conteúdos disciplinares específicos da área devem articular-se com a área 

pedagógica, pois, para que EA ocorra de maneira efetiva, ambos precisam estar 

intimamente relacionados.  

 

Considerações Finais  

Este estudo teve como objetivo analisar as estruturas curriculares dos cursos de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, na modalidade presencial, ofertados pelas 

Universidades Federais de Minas Gerais, com relação à Educação Ambiental em 

componentes curriculares na formação inicial do professor de Ciências/Biologia.  

Os resultados evidenciaram que 71,4% das Instituições analisadas, ofertam a 

disciplina Educação Ambiental, o que mostra a preocupação com a formação do 

educador para atuar com essa temática.  Porém 28,6% das instituições não possuem tal 

componente curricular específico nos currículos. Esse dado, no entanto, não nos permite 

afirmar que a EA, não seja abordada na formação dos professores. Nossa hipótese é de 

que a temática possa ser abordada em outras disciplinas ou de modo transversal. O 

próximo passo da pesquisa é investigar esses cursos.  
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Os resultados da investigação corroboram com outros estudos.  Gatti e Barreto 

(2009), afirmam que na formação de licenciandos em Ciências Biológicas, há uma 

grande dominância de conteúdos específicos, alguns centrando-se na temática evolutiva, 

outros no meio ambiente, por exemplo. No entanto, Teixeira e Torales (2014) ao 

analisar a presença da temática ambiental nos cursos de licenciatura da UFPR, 

concluíram que as disciplinas com o atributo ambiental são menos expressivas do que 

nos cursos de bacharelado.  

A educação tem função essencial na vida humana, ao propiciar o 

desenvolvimento de modo sustentável nas sociedades. Nessa direção, a educação para 

sociedades sustentáveis está relacionada com a constituição de mais um campo no 

sentido do meio ambiente, da educação ambiental e de uma necessidade de entendermos 

seus significados (TRISTÃO, 2004). O professor insere-se, nesse contexto, como um 

dos protagonistas do processo de ensino e aprendizagem, uma vez que é o mediador 

entre os alunos, os conhecimentos e mundo. Veiga (2009, p.35) destaca que o trabalho 

docente “[...] não é algo que se aprende conhecendo de fora para dentro, mas uma 

atividade que cumpre; como tal, no seio desse fazer, saberes são mobilizados, 

construídos e reconstruídos.”  

Consideramos ser fundamental que a EA seja inserida como disciplina 

obrigatória para todos os cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas. Sendo a escola 

considerada como um dos locais privilegiados para a educação ambiental, que, numa 

perspectiva de educação integral e integradora, deve permear todas as disciplinas, 

envolvendo professores de todas as áreas do conhecimento. Assim, educadores poderão 

criar condições, por meio da formação de professores, para a construção de caminhos 

que permitam avançar na prática de uma escola sustentável.  
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Resumo:  

O estresse hídrico – também chamado de escassez hídrica física – é um termo que 

denota uma situação na qual a demanda para a água é maior que a sua disponibilidade e 

capacidade para renovação em uma determinada localidade. É uma expressão a qual 

representa uma situação grave que pode ser causada por fatores naturais e 

socioeconômicos. Os recursos hídricos estão mal distribuídos dentro do território e entre 

os Países. Igualmente as populações estão mal distribuídas ao longo do mundo, 

existindo regiões com alto índice populacional, ao mesmo tempo, outras sem água 

disponível para satisfazer suas necessidades. Em muitos casos, o risco de estresse 

hídrico de água impede o desenvolvimento econômico e humano, pois não permite que 

práticas como a industrialização e a agricultura desenvolvam, pois essas são as áreas da 

economia que mais utilizam água. Com isso, além da própria água, torna-se necessário 

importar produtos, o que faz com que se elevem as relações de dependência econômica, 

isso sem mencionar a baixa geração de emprego e poucas expectativas de crescimento 

local. Há algumas situações que o estresse hídrico não é causado pela escassez de 

recursos hidrográficos, mas sim pela poluição das águas, fontes de águas e reservas. 

Assim, mesmo tendo água em abundância, porém inutilizável, o estresse hídrico fica 

mais intenso, acontecendo onde seria improvável. Em outros casos, é relacionada com 

problemas de administração pública, como planejamento incorreto de gestão da água ou 

sistemas de reservatório inadequados para a população. Assim, para evitar a ocorrência 

de um “estresse hídrico generalizado”, que venha afetar a população mundial, é 

necessário conservar os cursos d'água e os mananciais, como também as reservas 

florestais que ajudam na preservação das nascentes em seus mais diversos tipos. É 

necessário que o mundo desenvolva uma perspectiva sustentável, ou seja, de 

conservação dos elementos naturais para as gerações futuras. 

 

Palavras-chave: ambiente; educação; escassez hídrica. 

 

INTRODUÇÃO 

A água, essa composição química, composta de H2O, é parte essencial da 

composição das células. Não há vida sem a base da água. O Planeta Terra tem 1,2 
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bilhão de km3 de água; desses, apenas 4% é potável. Mas a poluição reduziu pela 

metade a água potável. O estresse hídrico tornou-se um fenômeno visível no Planeta 

Terra.  

A dessalinização da água do oceano, por enquanto é dispendiosa e somente 

sociedades ricas conseguiriam efetuá-la. Para os países em desenvolvimento e pobres, o 

cuidado efetivo com as nascentes, o controle do desmatamento e uma agricultura menos 

agressiva ao meio ambiente são opções mais plausíveis. 

O consumo de água é algo desigual no mundo contemporâneo. Enquanto um 

norte-americano consome 600 litros de água por dia, um brasileiro consome 20 litros. 

Entre um e outro, o italiano consome 213 litros por dia (MORIN, 2015, p. 118). 

No Brasil, o país que mais possui água potável do Planeta, distorções começam a 

surgir. A agricultura irrigada, a destruição das nascentes e o desmatamento progressivo 

da floresta amazônica, tudo isso tem influenciado no regime chuvas. A chuva que antes 

era previsível e mais concentrada, agora está dispersa e menos regular. 

Com isso, as represas que fornecem água potável para grandes centros urbanos 

são sintomas claros do estresse hídrico, pois algumas atingem o nível mínimo de suas 

reservas no início do verão. Esse cenário, apesar de preocupante, não é, contudo, 

desesperador. Nobre (2014) mostra que a floresta amazônica, por exemplo, se for 

controlado o desmatamento, em 10 anos a região pode se recompor em grande parte. 

A água, apesar de apresentar composição molecular simples (H2O), nunca é 

encontrada pura na natureza. Gases, incluindo, o dióxido de carbono e o nitrogênio, 

estão dissolvidos entre suas moléculas. Ânions, como nitratos, cloretos e carbonatos, 

também se tornam parte da solução líquida.  

Do mesmo modo, sólidos ou pequenos pedaços de matéria animal, poeira e areia 

podem causar ainda uma reação quimicamente ácida ou alcalina. 

 Utilizando-se dessa mistura, existem ainda uma flora e fauna 

exuberantes. Mesmo os seres terrestres possuem em seu interior uma grande 

percentagem desse precioso líquido, o qual recebe o nome de “fonte da vida. 

 Mais de 97% da água é marinha, indisponível para beber e para a maioria 

dos usos agrícolas. Três quartas partes da água doce são presas em geleiras e nas calotas 

polares. Lagos e rios são as principais fontes de água potável, mesmo constituindo, em 
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seu conjunto, menos de 0,01% do suprimento total de água. Recentemente, foi estimado 

que a humanidade utiliza, sobretudo para a agricultura, cerca de um quinto da água que 

escoa para os mares e as previsões indicam que essa fração atingirá cerca de três quartas 

partes no ano 2025. 

 Por essas razões, o uso da água deve ser discutido amplamente em todos 

os meios da comunidade leiga e científica. Desde o advento da Revolução Industrial, o 

consumo de água pelas sociedades humanas vem aumentando significativamente, seja 

para suprir as demandas geradas pelas atividades econômicas, seja para garantir as 

necessidades de consumo per capita da humanidade e crescendo em progressão 

geométrica nas últimas décadas. 

 

O Cenário das Águas 

Um dos problemas mais sérios e de âmbito mundial enfrentados atualmente é o 

da poluição das águas naturais por contaminantes tanto biológicos quanto químicos. 

Poucas áreas povoadas, sejam em países desenvolvidos ou não-desenvolvidos, não 

sofrem de uma ou outra forma de poluição. 

Dentre os contaminantes biológicos, as bactérias do grupo coliforme são 

consideradas os principais indicadores de possibilidades de contaminação por bactérias 

e vírus. O grupo coliforme é formado por um número de bactérias que inclui os gêneros 

Klebsiella, Escherichia, Serratia, Erwenia e Enterobactéria. Todas as bactérias 

coliformes são grã-negativas manchadas, de hastes não esporuladas que são associadas 

com as fezes animais de sangue quente e com o solo. 

Um dado importante: não há no Brasil um rio, um lago ou mesmo um aquífero, 

próximo a uma cidade de médio ou de grande porte, que não apresente maior ou menor 

grau de contaminação, causando assim enormes prejuízos econômicos pelo aumento nos 

custos de tratamento de água, cada vez mais poluída para abastecimento público e para 

uso industrial. 

A agricultura irrigada também passou a aglomerar-se sob a forma de distritos ou 

perímetros públicos nesses últimos anos no Nordeste do Brasil. Sendo o setor usuário 

que exerce as maiores demandas por água de mananciais, essas concentrações terminam 

por responder por uma fatia mais significativa da demanda para uso consuntivo, 
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influenciando sobremodo a formação de preços, a serem cobrados pelo uso da água. 

Uma causa constante de conflitos pelo uso da água tem sido a localização de distritos de 

irrigação a montante de barragens hidrelétricas. Para determinadas situações, não há 

outra saída, pois, a irrigação depende de solos propícios a essas atividades e a geração 

depende de vazão e de alturas topográficas que localizam muitas vezes à jusante 

daqueles solos. 

A sustentabilidade da produção alimentar dependerá, portanto, das práticas 

adequadas de manejo que forem adotadas para a água. A manutenção da quantidade e 

da qualidade da água é fundamental para o desenvolvimento. A escassez de novas 

fontes de recursos hídricos e os custos cada vez mais elevados, para sua utilização, 

podem comprometer o desenvolvimento e o crescimento econômico. Uma gestão eficaz 

dos recursos hídricos, eliminando-se os modelos insustentáveis de uso de água, pode 

representar uma contribuição importante para mitigação da pobreza e para a melhoria da 

saúde e da qualidade de vida. 

Nesse cenário de incertezas e de complexidades, criado pelo crescimento 

humano desordenado e pelo uso irracional da natureza, compete à educação escolar 

receber, selecionar informação, elaborar conhecimento bem como esclarecer os valores 

que devem compor o currículo que formará o cidadão. 

 

Objetivos: 

O objetivo dessa pesquisa é envolver alunos de uma escola pública de ensino 

fundamental de Uberlândia. Além prover os alunos com a informação sobre a questão 

da água em Uberlândia, esse projeto de pesquisa pretende-se envolver esses mesmos 

alunos afetivamente na questão da água potável, esse bem precioso para vida humana. 

 

Metodologia da Pesquisa: 

No seu desdobramento e concepção metodológica, essa pesquisa é bibliográfica 

e de campo, com enfoque qualitativo. Uma de suas etapas é uma visita ao complexo de 

tratamento de água do DMAE de Uberlândia. 
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Antes da visita, rodas de conversa com alunos dessa escola serão realizada, 

tratando da questão da água potável na sociedade moderna. A geração atual e a futura 

têm uma grande responsabilidade no projeto de sustentabilidade ambiental. 

 

O Papel da Educação 

Diante do estresse hídrico, o que a educação escolar poderia fazer para facilitar a 

sustentabilidade? Por ser um projeto aberto, o ser-humano pode reconstruir seus valores 

e condutas, algo difícil para um irracional.  

Pinker (2018) apresenta 75 gráficos, resultados de pesquisa cuidadosa, 

mostrando que o ser-humano melhorou as condições biossociais nos últimos tempos. 

Vacinas interromperam ondas avassaladoras de mortes prematuras. O ciclo da vida 

humana aumentou para 71,5 anos de vida. A pobreza absoluta atual é menor que 

antigamente, mostra ele. 

Damásio e Immordino (2007) também podem ser instrutivos com a correlação 

que demonstram haver entre a razão e a emoção. Segundo eles, essa parceria biossocial 

ainda carece de ajustes, conforme mostra a figura seguinte: 
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RAZÃO E EMOÇÃO 

 

FONTE: Damásio e Immordino (2007). 

 

 Por essa figura, pode-se observar que a parte mais antiga do cérebro é aquela 

que abriga as emoções e os afetos (linha contínua). A razão, representada pela figura 

pontilhada, é uma conquista mais recente da evolução humana. De certo modo, o 

alicerce da razão é a emoção e o afeto. No caso, a razão só perdura em seus intentos, se 

suas raízes se fixarem profundamente nas emoções e nos afetos. 

Immordino e Damásio (2007) têm procurado mostrar que o cérebro que pensa é 

cérebro que sente e cria afetos.  Por essa razão, integrar a razão com a emoção é um dos 

maiores desafios da educação. Em outras palavras, a racionalidade tem como 

fundamento a própria base da afetividade. 

Os sentimentos são mais antigos que a razão, daí porque a educação ambiental, 

para mudar valores e condutas, deve envolver a emoção e a razão. A conscientização, 
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para ser efetiva, requer essa combinação difícil que é a integração da emoção com a 

razão, pra produzir a consciência. 

 Para sensibilizar crianças e adolescentes sobre a questão da água, a instrução, 

centrada na informação, é insuficiente. Por essa razão, juntar a informação com a 

experiência de visitar in loco a estações de água potável de Uberlândia, DMAE, 

facilitando o acesso a todo o processo de tratamento, controle e bombeamento da água 

para a população, será mais produtivo e efetivo. Quando valores e condutas estão 

envolvidas, a experiência-vivida é fundamental.   

 

3.3 – O Processo de Tratamento da Água no DMAE 

 

 

 

 

Mananciais de abastecimento de Uberlândia 

Rio Uberabinha 

Dados a montante da captação de Sucupira 
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Extensão do rio Uberabinha: 68 km. 

Perímetro da bacia: 138 km. 

Área da bacia: 848 km². 

Nascente: Município de Uberaba. 

Nº de córregos afluentes: 26 córregos. 

Agricultura: milho, soja, feijão, algodão, cana-de-açúcar. 

Agropastoril: suinocultura, aves e pecuária. 

Exploração mineral: argila refratária. 

Análise da qualidade da água: cianobactérias e agrotóxicos. 

 Nº de PCQ (Ponto de Controle de Qualidade): 50 no total, sendo 25 da ETA 

“Renato de Freitas” - Unidade Sucupira. 

 

Ribeirão Bom Jardim 

Dados a montante da captação do Bom Jardim: 

Extensão do ribeirão Bom Jardim: 25 km. 

Perímetro da Bacia: 88,5 km. 

Área da bacia: 428 km². 

Nascente: Município de Uberaba. 

Agricultura: milho, soja, feijão, algodão e cana-de-açúcar. 

Agropastoril: suinocultura, agrícola e pecuária. 

Análise da qualidade da água: cianobactérias, agrotóxicos. 

Nº de PCQ (Ponto de Controle de Qualidade): 50 no total, sendo 25 da ETA 

Bom Jardim. 

Matriz do processo de tratamento 

 

 

 

Estação de Tratamento de Água – Sucupira 

Represa Sucupira > Canal de adução > Elevatória de captação  > Chegada de 

água bruta > Vertedor Parshall > Dosagem de coagulante/Polímero > Floculação > 

Decantação > Filtração > Tanque de contato – Fluoretação – Cloração – Ajuste do Ph > 
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Elevatória de distribuição  > Reservatório de distribuição > Rede de distribuição > 

Ponto de controle de qualidade > Coletividade. 

 

Estação de Tratamento de Água - ETA Bom Jardim 

 

Represa Bom Jardim > Canal de adução > Elevatória de captação  > Chegada de 

água bruta > Vertedor Parshall > Dosagem de coagulante >  Floculação > Decantação > 

Filtração > Tanque de contato – Fluoretação – Cloração – Ajuste do Ph > Reservatório 

da ETA > Elevatória > Reservatório de distribuição > Rede de distribuição > Ponto de 

controle de qualidade > Coletividade. 

 

Distritos de Uberlândia 

 

Poço tubular profundo > Cloração - Fluoretação > Reservatório de distribuição > 

Rede de distribuição > Ponto de controle de qualidade > Coletividade. 

 

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) substituiu totalmente o 

sistema de cloração a gás da ETA Sucupira pelo gerador da solução de hipoclorito de 

sódio, que tem como matéria prima cloreto de sódio (sal grosso). Este processo traz 

ainda mais segurança e conforto para os operadores que trabalham diretamente nas 

etapas de cloração, que vão desde o armazenamento da matéria prima até o preparo e 

dosagem desta solução oxidante. Em 2014, o DMAE deu início ao projeto piloto na 

ETA Bom Jardim em 2014, verificando a viabilidade e eficiência do novo produto. 

 

 

 

Os dois compostos têm a mesma aplicabilidade tanto na pré cloração (oxidação 

de metais solúveis na água in natura), quanto na pós cloração (etapa final do tratamento 

de água em que ocorre desinfecção). Entretanto, com a utilização do hipoclorito de 

sódio, obtém-se uma maior eficiência no tratamento da água tratada que chega à casa do 
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consumidor, uma vez que o cloro proveniente da solução de hipoclorito possui maior 

estabilidade. 

Outro ponto importante e determinante para a substituição do sistema de 

cloração está relacionado ao conforto e segurança dos funcionários durante o manuseio 

do composto e até mesmo da população que vive no entorno das estações de tratamento 

de água. Isso porque, quando exposto sem a proteção adequada, o cloro gás pode causar 

danos à saúde e também ao meio ambiente. 

A utilização do hipoclorito de sódio é importante, pois reforça a busca pela 

manutenção da excelência em qualidade, aliada à economia. A autarquia investe 

continuamente no sistema de captação, tratamento e distribuição da água para continuar 

atendendo a população de Uberlândia com água de qualidade. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Pretende-se demonstrar como resultado, as possíveis soluções para evitar a 

continuidade da crise da água incluindo a utilização de tecnologias que consumam 

menor quantidade de água na irrigação, o consumo consciente de água, evitar a poluição 

das águas, realizar o gerenciamento dos resíduos e o tratamento de efluentes de forma 

eficiente, melhorar as redes de abastecimento, além da ação do governo no 

estabelecimento de leis e incentivos que estimulem a tomada de consciência por parte 

de todos de que a água é um recurso limitado, sendo assim a importância da 

conscientização dos alunos como: 

 desperdício de água;  

 crescimento populacional e intensa urbanização com consequente 

aumento no consumo de água para fins domésticos, industriais, agropecuário, entre 

outros;  

 poluição das águas pelo lançamento de esgotos, resíduos sólidos, 

despejos industriais e produtos químicos provenientes de atividades agrícolas;  

 aquecimento global, que afeta diretamente o ciclo da água; 

  desigualdades na distribuição de água e sistemas de abastecimento 

deficientes. 

https://www.infoescola.com/desenvolvimento-sustentavel/consumo-consciente/
https://www.infoescola.com/ecologia/efluentes/
https://www.infoescola.com/geografia/crescimento-populacional/
https://www.infoescola.com/produtos-quimicos/
https://www.infoescola.com/geografia/aquecimento-global/
https://www.infoescola.com/geografia/ciclo-hidrologico-ciclo-da-agua/
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Resumo: 

O presente trabalho é um recorte das reflexões produzidas na Dissertação de Mestrado 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Uberlândia/2016. Centra-se na construção de diálogos oportunizadas por meio do filme 

de animação O Lorax: em busca da trúfula perdida e tem como objetivo principal (re) 

conhecer as possibilidades de diálogos sobre a Educação Ambiental que perfazem esse 

artefato midiático e como podem ser explorados em sala de aula. Tomamos como 

inspiração metodológica a abordagem qualitativa, que possibilitou encontrar formas de 

representar a realidade, e a análise fílmica, que caracteriza pelo cuidado com toda a cena 

e contribui para que o mundo seja visto com outros olhares. Buscamos compreender 

como o cinema, materializa-se socialmente na cultura, atua como produtor de saberes e 

constrói significados importantes na formação integral do sujeito, bem como se 

qualifica como espaço educativo que entretém e ensinam. 

 

Palavras-chave: O Lorax; Preservação da Natureza; Recurso Pedagógico. 

 

Introdução 

Escolhemos trabalhar com o cinema de animação, pois atualmente eles têm se 

tornado mais acessíveis as pessoas e as representações de mundo podem (ou não) 

interferir no modo pelo qual as crianças e os adultos estabelecem relações de sentido 

sobre a realidade social.  

Com as inovações tecnológicas o cinema se torna cada vez mais inovador e mais 

atraente aos seus admiradores, conquistando os mais variados públicos. Referente ao 

cinema como espaço educativo Xavier expõe que: 

 

Cinema que educa é o cinema que faz pensar, não só o cinema, mas as mais 

variadas experiências e questões que coloca em foco. Ou seja, a questão não 

é ‘passar conteúdos’, mas provocar a reflexão, questionar o que, sendo um 
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constructo que tem história, é tomado como natureza, dado inquestionável 

(XAVIER, 2008, p. 15). 

 

Prestando atenção às contribuições que esse tipo de artefato cultural oferece às 

crianças, pois entendemos que os filmes se materializam socialmente na cultura e 

também ensinam, de acordo com Kindel (2007), uma diversidade de conhecimentos, 

atitudes e valores, promovendo e motivando o interesse por vários temas que perpassam 

a pedagogia cultural.  

Kindel (2003) ressalta que nesse contexto, os desenhos animados qualificam-se 

como espaços educativos – pedagogias culturais – que ensinam de forma prazerosa, 

entrelaçando em suas tramas representações de natureza, assim como questões relativas 

à gênero/sexualidade, raça, etnia/nacionalidade e classe social. Como os personagens 

ficcionais são queridos pelo público, os discursos são mais facilmente aceitos e, dessa 

forma, os códigos culturais são melhores incorporados. 

Nessa mesma direção, Duarte (2002) comenta que as experiências culturais 

relacionadas ao ato de assistir a filmes interagem na produção de conhecimento, 

identidades, opiniões em diversos contextos e de várias culturas dos sujeitos sociais, 

ressaltando com isso a natureza pedagógica do cinema. 

Em decorrência, o cinema é, de acordo com Fabris (2008, p.119),  

 

[...] como uma possibilidade não apenas de entretenimento e de material 

ilustrativo e/ou pedagógico na vivência em sala de aula e, aliás, como 

dispositivo responsável por desenvolver uma Pedagogia, de ensinar modos de 

vida (FABRIS, 2008, p.119).  

 

O uso de recursos audiovisuais favorece o entendimento da reflexão que se 

propõe, seja em sala de aula ou em qualquer ambiente social em que é necessário 

entender um tema e refletir sobre ele, já que, por meio do cinema, o trabalho pedagógico 

se torna mais amplo e mais significativo.  

Para Bruzzo (1996), o cinema de animação relaciona e agrega elementos de 

todas as outras formas de expressão para dar forma aos personagens e demais criações. 

É plástico, musical, narrativo, cinematográfico e coreográfico, o que atrai a atenção dos 

espectadores: 
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Se pudermos explorar os filmes de animação como uma forma de contar 

história, usando elementos visuais com movimento e som, pode-se aproximar 

do imaginário da criança, estimulando sua vontade de sonhar, emocionar-se e 

criar (BRUZZO, 1996, p. 191). 

 

Lisboa (2012) acredita que o uso do filme de animação em sala de aula seja uma 

estratégia que contempla a realidade do aluno, já que toda criança gosta de desenhos, o 

que beneficia a correlação com o cotidiano, desperta o interesse e possibilita a 

aprendizagem. 

O desenho animado faz parte da mídia e se materializa na construção da cultura 

infantil. Essa modalidade de filmes, no mercado cinematográfico, é variada e apresenta 

uma diversidade de títulos e de temas. Por isso, o professor precisa criar possibilidades 

e opções de ensino que realmente consigam interagir com a realidade dos alunos.  

Dessa forma, a seleção do material utilizado precisa ser alvo de uma constante 

discussão entre professores e estudantes. Deve fornecer elementos que estimulem no 

aluno, a partir da prática da observação, interpretação, reflexão e análise, uma visão 

crítica da realidade, levando-o a sentir-se como agente transformador da sociedade. 

 

Filme de Animação O Lorax: em busca da trúfula perdida 

O Lorax: em busca da trúfula perdida é um filme de animação, produzido pelos 

estúdios Universal Pictures e Illumination – nos Estados Unidos - e foi dirigido por 

Kyle Balda e Chris Renaud. Foi lançado em março de 2012 com a duração de 86 

minutos. A história trata de um tema delicado, o extermínio da natureza, de forma muito 

irreverente, falando sobre os impactos ambientais da industrialização desenfreada.  

O filme é uma aventura animada que narra a trajetória de Ted, adolescente que 

sai em busca da única coisa que poderia fazer com que ele conquistasse a afeição da 

garota de seus sonhos: encontrar uma árvore de trúfula de verdade, algo em extinção. 

Para isso, ele terá que descobrir a história do Lorax, a zangada, porém charmosa criatura 

que luta para proteger a natureza.  

Escolhemos essa animação, pois notamos o discurso sobre as questões culturais 

relacionadas aos sujeitos, à sociedade e ao meio ambiente, trazendo como foco as 

questões ambientais, na tentativa de conscientizar seus espectadores sobre o cuidado 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=653&q=kyle+balda&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCXfq6-gYV5ebJ5nhKYbVlWbl5loSWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KLendJz2nrs5JUyrDamr1g2vbaLRNVAFmEZEpPAAAA&sa=X&ei=JpEPVLHjGovpggTB6IDwAw&sqi=2&ved=0CJoBEJsTKAIwFA
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=653&q=chris+renaud&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCXfq6-gYV5ebJ5nhKYbVSUlZFdqSWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KLSrhX7tvmxPJi9z--Px-V3S8cnigWDgAoraXZTwAAAA&sa=X&ei=JpEPVLHjGovpggTB6IDwAw&sqi=2&ved=0CJsBEJsTKAMwFA
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com a natureza e a sua preservação, além do alerta sobre os riscos que a ganância e 

ambição de sair-se bem pode trazer à vida de uma pessoa e ao mundo em que vive.  

É importante destacar que os recortes selecionados para compor o presente 

trabalho não devem ser tomados como um universo fechado, neste sentido, trouxemos 

alguns pontos que são postos no longa-metragem que tem conexão com da Educação 

Ambiental. Essa temática já está em evidência no filme, pois o mote que orienta todo o 

enredo é a busca da “trúfula [uma árvore ficcional] perdida”. 

 

Possíveis conexões e diálogos 

A utilização de filmes como estratégia para ensinar pode ser uma boa proposta 

pedagógica, se eles forem explorados de forma contextualizada e coerente. A discussão 

gerada durante ou após a exibição de um filme deve ter por objetivo ampliar os 

conhecimentos tanto do professor quanto dos alunos.  

O filme O Lorax, como muitos outros, podem ser utilizado na escola pelos 

professores, não só como entretenimento, mas também como recurso didático e/ou 

dispositivo pedagógico. Optamos em analisá-lo, pelo fato de perceber nitidamente sua 

ligação ao currículo, no que se refere ao tema meio ambiente.  

Logo a seguir, mencionaremos alguns aspectos observados no filme que 

consideramos relevantes e que podem ser amplamente discutidos em sala de aula. 

Reiteramos que cada analista pode ter percepções outras do mesmo objeto, neste 

sentido, registraremos as nossas considerações. 

 

Grande parte do filme é encenada em Thneedville, cidade planejada e construída 

na sua urbanização para suprir as necessidades dos moradores, arquitetada para agradar 

e proporcionar bem-estar e facilidade à vida dos habitantes que não parecem incomodar-

se com o fato de a cidade ser toda feita de plástico. 

Dentro da cidade, todos os elementos relacionados à natureza são puramente 

decorativos, artificiais, como montanhas, plantas, ar, árvores, animais, alimentos, entre 

outros, tudo produzido pelas mãos humanas com a justificativa de tornar a vida mais 

prática. 
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Enfatizam a naturalidade da artificialidade quando mostra um policial que 

aparece dançando próximo a uma árvore, colocando pilhas em seu tronco e as bolas da 

árvore acendem. Quando aparece flores saindo de buracos, abelhas penduradas em 

arame, o entregador colocando o galão em um purificador de ar, em todas as cenas a 

"natureza" é artificial, como se fosse máquina, que pode ser comprada em uma loja. 

Um fator interessante é que as árvores “de verdade” também são de mentira, 

uma fantasia, não existem árvores parecidas com algodão-doce e com troncos no 

formato de palitos de pirulito, parecem ter vindo da imaginação de uma criança, um 

sonho, um desejo infantil de tornar as árvores algo tão doce e bonito que as pessoas não 

iriam querer destruir. 

O prefeito da cidade, Aloysio O`Hare, tem suas ações baseados no que a 

população quer adquirir, ele só pensa em ganhar dinheiro, e sua nova invenção foi 

vender ar engarrafado. O consumismo é considerado um modo de vida norteado por 

uma crescente disposição ao consumo, em geral desnecessário. O prefeito controla toda 

a população, manipula e não respeita a liberdade das pessoas além de deixar claro que 

não quer ninguém atrapalhando seus negócios e que a "natureza viva" poderia ameaçar 

seus lucros. 

A história gira em torno do personagem Ted, que sai da cidade em busca da 

semente da árvore de trúfula para conquistar o amor de Audrey, sua paixão secreta. Ele 

acredita que, encontrando a árvore, terá alguma possibilidade com ela no futuro, porque 

esse era o sonho da garota. Ted descobre que, para encontrar uma árvore de verdade, ele 

precisaria localizar Umavez-Ildo e, para isso, teria que cruzar o muro que cercava a 

cidade. 

Umavez-Ildo expõe a sua história para Ted, de por que as árvores de trúfulas 

desapareceram e que ele era o grande responsável pelo desmatamento da bela floresta. 

Antes da extinção, a paisagem natural dava a impressão de uma natureza intocada, em 

harmonia, sem a presença e exploração humana.  

Todavia, os elementos naturais eram distanciados da realidade, assimilando-se 

ao imaginário de uma loja de doces, pois as árvores eram multicoloridas com aspecto de 

algodão-doce e os animais apresentavam forte distorção de comportamentos e 

ignoravam as características preponderantes das espécies, a eles são atribuídas as 



 

2056 

 

inquietações humanas, como físicas, sentimentos, emoções, pensamentos ou ações, 

sendo nítida a predominância do antropomorfismo e da submissão ao humano. 

É importante mencionar que os animais são descaracterizados do real, fazem 

palhaçadas e além disso, alguns, como, por exemplo, os peixes, falam, andam e vivem 

fora da água, muitas vezes provocam situações ridicularizadas, tornando o personagem 

engraçado. 

A natureza desapareceu da cidade devido às ações de Umavez-Ildo, que cortou 

as árvores de trúfulas, enriqueceu com o tecido de suas copas (com o produto chamado 

sneed), destruiu a natureza; a sua empresa foi à falência, ele perdeu todo o dinheiro que 

ganhara e, por fim se arrependeu dos seus atos.  

Umavez-Ildo coloca suas expectativas em Ted para que o garoto salve a 

natureza, assim entrega para ele a última semente de trúfula para ser plantada no meio 

da cidade. A culpabilização pela destruição da natureza foi colocada em Umavez-Ildo e 

a salvação dela foi depositada em Ted. Então, o humano era responsável pela 

devastação ambiental e também era o único capaz de assegurar o contato com a natureza 

das futuras gerações.  

O filme direciona o olhar para que o espectador veja que a natureza e seus 

recursos naturais estão sendo cada vez mais destruídos e utilizados desenfreadamente 

pelos humanos, o que tem causado a destruição das florestas, e apresenta como solução 

para esse problema a própria conscientização dessas pessoas.  

Lorax aparece discretamente no filme, sendo o guardião da floresta que fala 

pelas árvores, mas traz a mensagem principal que o filme tenta passa "A menos que 

você não se importe de montão, nada vai melhorar, não vai não", trazendo um 

sentimento de responsabilidade individual sobre a preservação e cuidados com a 

natureza, a questão central do filme.  

A animação mostrou, ao utilizar recursos narrativos e cinematográficos pautados 

na fantasia, na fábula, na imaginação infantil, que podemos experimentar a vida de 

outras formas e, assim, agir com respeito à integração da natureza. Entendemos que o 

discurso se baseia na ideia preservacionista de que é preciso amar a natureza e não 

destruí-la.  
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Argumentamos também que esse artefato intenciona ensinar às crianças atitudes 

positivas em relação ao ambiente, bem como formar sujeitos atentos às problemáticas 

ambientais, mas essas questões são abordadas de maneira simplista e superficial. 

Nesse viés, o filme apresenta a problemática ambiental dando ênfase ao medo da 

perda da natureza, e consequentemente, do planeta, construindo nos sujeitos a 

responsabilidade individual e social na preservação da vida. Garré e Henning (2013, 

s.p.) comentam que “[...] a mídia vem-nos interpelando a cada momento, chamando a 

nossa atenção para tal problemática e nos convidando a participar dessa grande 

campanha mundial para Salvar o Planeta, assim vamos nos responsabilizando por 

nossas atitudes individuais e coletivas". 

As autoras mencionam que é necessário problematizar como o artefato aborda o 

ambiente e a crise ambiental, pois o cinema é uma mídia potente que constitui modos de 

vida, que objetiva, nesse caso, construir sujeitos preocupados com a natureza e com a 

existência. É a partir dos discursos de salvar a natureza que as construções culturais 

precisam ser pensadas, porque são essas verdades que são fabricadas e tomadas como 

legítimas pelas pessoas. 

Contudo, estes foram alguns apanhados gerais no que se refere aos nossos 

olhares sobre o filme de animação O Lorax: em busca da trúfula perdida, que 

possibilitou compreender as questões ambientais expostas nele. O artefato cultural 

apresentou várias abordagens que participam da construção de significados importantes 

para o sujeito cultural e social, mas também podem atuar na formação de representações 

distorcidas e estereotipadas sobre o humano, os relacionamentos interpessoais e o meio 

ambiente.  

Nessa direção, Fischer (1997, p. 61) menciona que os filmes de animação, assim 

como outros artefatos culturais são "[...] como produtores de saberes e formas 

especializadas de comunicar e de produzir sujeitos, assumindo nesse sentido uma 

função nitidamente pedagógica”. Baseada nos pressupostos de Foucault, Fischer (1997, 

p. 63) alega que “[...] a mídia não apenas veicula, mas constrói discursos e produz 

significados e sujeitos”.  

Acreditamos que a experiência com os filmes de animação nos permite um 

acesso mais consciente à nossa interioridade e, por consequência, à nossa própria 
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aprendizagem, sendo um dispositivo pedagógico que potencializa novos saberes. 

Portanto, a visão não é mera habilidade, mas uma construção cultural que se aprende e 

se ensina no interior das práticas sociais.  

Corroborando com essa ideia, os educadores que desenvolvem seu trabalho 

usando os filmes como recurso pedagógico em sala de aula devem aprimorar sua visão 

sobre os modos de ver, entendendo que eles se constituem como espaços de 

aprendizagem.  Assim, é fundamental observar e compreender as mensagens que o 

artefato midiático pretende transmitir, pensado muito além do superficial, das 

aparências.  

 

Considerações Finais 

A mídia, e mais especificamente o cinema de animação, pode estabelecer uma 

moral pedagógica pela maneira que comunicam e estabelecem relação com espectador, 

agindo como dispositivos pedagógicos que encantam e ensinam, por isso destacamos as 

possibilidades de mediação desse filme nos processos de ensino-aprendizagem e na 

ressignificação das práticas educativas. 

O profissional da Educação precisa entender o papel que exerce na formação dos 

educandos e o potencial das suas ações, para pensar em atividades que promovam 

ambientes propícios aos diálogos e reflexões entre os alunos, para que eles percebam o 

que o artefato pretende transmitir, ensinar. O uso do filme como dispositivo cultural em 

sala de aula colabora para viabilizar a movimentação e a produção de conhecimentos, 

oportunizando maior proveito para o aprendizado. 

A linguagem cinematográfica na escola contribui com a formação do imaginário, 

enriquecendo as concepções de mundo e fantasias, disponibilizando um universo de 

possibilidades e particularidades para a formação e aprendizagem dos alunos, podendo 

despertar inúmeros olhares e favorecer a interação e a utilização de diferentes códigos 

sociais e culturais. O cinema tem o poder de despertar o desejo de conhecer, além de 

permitir a partilha e vivência de experiências diferentes. 

Desse modo, o professor tenta alcançar, juntamente com o aluno, meios de 

utilização do filme, considerando-o importante e acessível para o processo de produção 

do conhecimento, sendo um dispositivo midiático enriquecedor. Entretanto, Kindel 
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(2007, p. 226) fala que as crianças e os jovens não aprendem somente na escola “[...] o 

verdadeiro bombardeio que as representações construídas por várias instâncias da mídia 

fazem nas sociedades tem um papel pedagógico bem mais ativo que o das tradicionais 

instituições de ensino”. Diante da importância e do poder da mídia na construção 

identitária do sujeito, é imprescindível voltar nossa atenção para como utilizá-la em 

favor da Educação e da sociedade, por meio de uma Educação na e para a mídia. 

Assim, alguns temas podem ser mais bem discutidos, quando acompanhados 

com os recursos da mídia televisiva e cinematográfica. Alguns artefatos, como desenhos 

animados, noticiários, novelas, revistas etc., podem, de acordo com Wortmann (2007, p 

188), exercer papéis educativos mesmo que suas criações sejam “[...] movidas por 

interesses de outras ordens - literários, religiosos, de entretenimento ou comerciais". É 

dessa forma que os seres humanos constroem suas aprendizagens de um jeito particular 

conforme suas vontades, seus pensamentos, suas emoções, seus comportamentos, seus 

valores. 

É imprescindível que os sujeitos sejam instigados a “ver” de uma outra maneira 

os filmes, como falam Souza e Guimarães (2013, p. 107), "[...] os filmes nos interpelam 

com informações, conceitos e significados relacionadas ao contexto histórico, social e 

cultural em que são produzidos e em que circulam, atuando tanto na transformação 

quanto na manutenção de determinados significados".  

A Educação, nos dias atuais, necessita de um docente que saiba trabalhar com as 

informações, coletando-as por meio dos diversos recursos fornecidos pelos desenhos 

animados, programas de tv, filmes, entre outros, e preparando-as para a prática 

pedagógica intencional. Daí o interesse, por parte dos professores e da equipe 

pedagógica, em acolher o cinema, mais precisamente, os filmes, como meios de ensinar 

conhecimentos, uma das maneiras de a Pedagogia Cultural elucidar, de forma lúdica, 

assuntos relevantes de discussões, pois os saberes socialmente construídos são 

significativos. 
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RESUMO 

A utilização inadequada do fogo feito pela humanidade vem provocando vários 

problemas ambientais que afetam a sociedade num todo. A poluição planetária em sua 

maior parte, é consequência direta ou indireta da queima de combustíveis. A maioria 

dos incêndios florestais no Brasil, cerca de 99%, são iniciados por ação humana. 

Somente 1% dos incêndios são provocados por causas naturais. Nas áreas urbanas as 

queimadas acentuam os problemas como: poluição do ar, dispersão de fumaça e 

prejuízos ao sistema de saúde relacionados à casos de problemas no sistema 

respiratório; aumento do consumo de água; redução da biodiversidade urbana, dentre 

outros. A gravidade e diversidade de consequências decorrentes do uso indiscriminado 

do fogo tornam a Educação Ambiental Crítica uma importante ferramenta para a 

construção de sociedades sustentáveis, na qual os indivíduos e a comunidade tomam 

consciência do seu meio ambiente e adquirem novos conhecimentos, valores, 

habilidades, experiências e determinação que os tornam aptos a agir e resolver 

problemas ambientais. A proposta de sequência didática busca facilitar a abordagem do 

tema uso do fogo, com destaque as queimadas urbanas, nas escolas a partir de atividade 

de Educação Ambiental, com intuito de sensibilizar Professores e alunos, por meio da 

aplicação daquela metodologia como ferramenta para a reflexão e/ou mudança de 

atitude. Servirá também, para despertar no aluno a criticidade sobre o uso do fogo e suas 

consequências para os munícipes e ao meio ambiente da cidade, buscando ele próprio 

contribuir de forma efetiva, soluções para esse problema ambiental. Vencidas as etapas 

propostas pela sequência didática, acredita-se que o aluno terá vivenciado na prática, um 

problema ambiental que perfaz seu dia a dia. Ao mesmo tempo o Professor terá 

abordado diversos conhecimentos e diferentes assuntos a partir de uma experiência 

trazida à sala de aula pelo aluno. 

 

Palavras-chave: queimadas; sequência didática; educação ambiental 

 

INTRODUÇÃO 

O fogo é uma descoberta ou invento que vem ajudando a construir a civilização, 

mas o preço do uso inadequado do fogo está ficando cada vez mais alto para todos os 
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seres vivos. A poluição planetária em sua maior parte, é consequência direta ou indireta 

da queima de combustíveis. Atualmente o homem define a combustão como uma reação 

química entre substâncias, envolvendo geralmente o oxigênio, gerando calor e às vezes 

com emissão de luz na forma de uma chama. E mesmo com tal conhecimento, ainda não 

é o suficiente para permitir uma utilização mais racional do fogo. O Homo erectus já 

usava fogo há pelo menos 500 mil anos, mas não há indícios de que soubesse fazê-lo: 

por incrível que pareça, durante centenas de milênios os ancestrais do homem se 

limitavam a aproveitar o fogo encontrado na natureza, sem ter a menor ideia de como 

produzi-lo (NETO, 2016). 

A maioria dos incêndios florestais no Brasil, cerca de 99%, são iniciados por 

ação humana. As formas tradicionais de ocupação da terra com o uso do fogo, queimada 

no fundo do quintal, queima de pastagens, queimadas para a derrubada de florestas, 

limpeza de áreas com vegetação e o incremento de atividades agropecuárias, culminam 

nos incêndios florestais. As causas naturais provocadas por raios, são responsáveis por 

menos de 1% dos incêndios (BRASIL, 2017; NASCIMENTO et al., 2000; INPE, 2018; 

MIRANDA, 2010).  

As queimadas e os incêndios florestais são responsáveis por grande parte das 

emissões brasileiras de CO²-Gás Carbônico para a atmosfera, representando 75% (3/4) 

das contribuições brasileiras às emissões de gás carbônico para a atmosfera, 

constituindo-se em ponto vulnerável do País e de grande pressão internacional nas 

negociações do Protocolo de Kyoto (DIAS, 2008; BRASIL, 2017). Dessa forma, as 

consequências das queimadas e dos incêndios florestais refletem-se negativamente na 

sociedade e nos ecossistemas, com danos para ambos (BRASIL, 2017). Os problemas 

sobre o uso do fogo já preocupavam o Governo e a sociedade brasileira desde o século 

XVII; essa preocupação foi registrada no “Regimento do Pau Brasil”, de 12 de 

dezembro de 1605, proibindo que se ateasse fogo nas matas onde fosse encontrada o 

pau brasil (SIQUEIRA, 2011). 

As queimadas urbanas provocam diversos problemas nas cidades como: 

poluição do ar, dispersão de fumaça e fuligem sujando vários locais da cidade; prejuízos 

ao sistema de saúde provocados pelo aumento de gastos de recursos com atendimentos 

de casos relacionados à problemas no sistema respiratório; aumento do consumo de 
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água, visto que as pessoas passam a limpar as casas e demais locais por mais vezes em 

função da fuligem; redução da biodiversidade urbana, dentre outros. 

Para a cidade de Uberlândia-MG a existências de áreas verdes; grandes espaços 

esperando valorização imobiliária que muitas vezes se tornam locais dominados por 

gramíneas e outros tipos de vegetação; os terrenos ou lotes baldios que acumulam 

material combustível (seja lixo ou matagal), queima de lixo seco nos quintais; somados 

à cultura de limpeza de lotes a partir do uso indiscriminado do fogo; a falta de 

consciência da população e de donos de áreas ou terrenos; as poucas ações de prevenção 

de queimadas e incêndios florestais; a falta e/ou dificuldade de fiscalização; a pouca 

atuação dos órgãos públicos e demais setores; e as poucas ações de educação ambiental 

direcionadas ao tema fogo, favorecem a ocorrência constante de queimadas urbanas na 

cidade, prejudicando os munícipes em diferentes aspectos. 

Exemplo de problema provocado pelas queimadas urbanas na cidade de 

Uberlândia, pode ser observado a partir dos dados obtidos por Oliveira, Fontes e 

Rodrigues (2017), que no ano de 2015 foram registrados 1469 casos de asma e 

bronquite. Desse total, 912 casos foram registrados no 2º quadrimestre do ano, que 

coincide com o período de maior ocorrência de queimadas urbanas na cidade. 

Considerando os dados elencados sobre os incêndios florestais e queimadas e 

suas relações com a cultura, a tradição, os modos de produção e suas consequências 

para a biodiversidade e ao homem, percebe-se a importância de iniciativas 

transformadoras que consigam equilibrar e sensibilizar o ser humano sobre as suas 

relações e intervenções na natureza a partir do uso do fogo. A gravidade e diversidade 

de consequências decorrentes do uso indiscriminado do fogo, por si só já são elementos 

que chamam a atenção, quanto a sua importância socioambiental e põe à tona a 

necessidade de uma discussão profunda e difundida nos espaços educacionais na cidade 

de Uberlândia, como medida de minimizar os impactos provocados pelo uso do fogo na 

área urbana. 

Nesse contexto a Educação Ambiental (EA) se apresenta como um mecanismo 

capaz de proporcionar maneiras diferentes de procederem as concepções sobre o meio 

ambiente, projetando mudanças de hábitos e mantendo um elo mais harmonioso entre o 

homem e a natureza (LOUREIRO, 2014). Diante das mudanças provocadas pelo 
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homem na natureza, a EA, torna-se uma importante ferramenta para a construção de 

sociedades sustentáveis, na qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do 

seu meio ambiente e adquirem novos conhecimentos, valores, habilidades, experiências 

e determinação que os tornam aptos a agir e resolver problemas ambientais, presentes e 

futuros (CAVALARI, 2006; DIAS, 2004). Bonfim e Ribeiro (2000) afirmam que a EA 

é um dos instrumentos utilizados para minimizar ou evitar incêndios florestais.  

Os resultados da EA se mostram a longo prazo, pois são valores que se 

constroem no cotidiano e na realidade das pessoas envolvidas, não sendo, portanto, 

resultados imediatos e efêmeros, e sim continuados (BONFIM & RIBEIRO, 2000). 

Nesse cenário, temos a EA-Conservadora que na maioria das vezes se limita a 

iniciativas estereotipadas, pontuais, com pouca reflexão e que reproduz a cultura 

dominante. E temos a EA-Crítica que se propõe a incentivar a formação do cidadão 

crítico capacitando-o a realizar reflexões sobre seu mundo e a interferir no mesmo, 

promovendo uma nova cultura (DIAS & BOMFIM, 2011; GADOTTI, 2001). 

Segundo Dias e Bomfim (2011) a EA-Conservadora realizadas em projetos de 

escolas, comunidades, unidades de conservação, meios de comunicação, empresas, 

muitas vezes se limitam a coleta seletiva do lixo, o plantio de mudas de árvores e a 

realização de semanas ambientais. Para os autores estas práticas em “educação 

ambiental” estão, quase sempre, descontextualizadas da realidade socioambiental em 

questão. Dias e Bomfim (2011) também destacam que os atores envolvidos no processo, 

nem sempre estão capacitados a entender criticamente as dimensões econômicas, 

históricas, biológicas e sociais dos problemas socioambientais, levando a EA a um 

conjunto de práticas, pouco críticas, que não questionam as verdadeiras raízes do 

problema.  

A ideologia e os valores do próprio sistema que a sociedade está inserida, e que 

constituem nos pilares da crise ambiental, são muitas vezes reproduzidos pela EA-

Conservadora. Esta Educação ambiental tradicional, não debruça sobre as relações de 

poder e redes de dominância na sociedade atual, tanto entre pessoas (relações de gênero, 

de minorias étnicas e culturais), entre classes sociais, quanto na relação norte-sul entre 

nações, assim como também entre relações de dominação que se construíram 

historicamente entre sociedade e natureza. São nessas relações de poder e dominação 
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que podemos encontrar um dos pilares da crise ambiental dos dias de hoje 

(GUIMARÃES, 2007). 

Bomfim (2009) ressalta a dificuldade de diálogo entre ciências sociais e ciências 

naturais, como também no interior dessas próprias “ciências”. Essa fragmentação dos 

saberes persistente é um dos obstáculos à interdisciplinaridade. Seja pela difícil 

integração das diferentes áreas dos saberes, expressada também entre os docentes ou 

pela incompreensão da interdisciplinaridade sobretudo de sua implementação, projetos 

efetivamente interdisciplinares são pouco realizados. Assim a EA fica em geral restrita 

ao professor de ciências e por vezes ao professor de geografia. E percebemos que essa 

tendência é reforçada pela exclusão ou pela residual presença, na maioria das vezes, 

desta temática nos demais livros, das demais disciplinas (DIAS & BOMFIM, 2011).  

Já na EA-Crítica busca-se uma concepção crítica de Educação Ambiental, 

acredita-se que a transformação da sociedade é causada em consequência da 

transformação de cada indivíduo, e há uma reciprocidade dos processos no qual propicia 

a transformação de ambos. Com a EA-Crítica o educando e o educador são agentes 

sociais que atuam no processo de transformações sociais; portanto, o ensino é 

teoria/prática, é práxis. Ensino que se abre para a comunidade com seus problemas 

sociais e ambientais, sendo estes conteúdos de trabalho pedagógico (GUIMARÃES, 

2000). 

Freire (1996) destaca que a práxis é a teoria do fazer” é a ação-reflexão e 

reflexão-ação e se dão simultaneamente. E “a prática docente crítica, implicante do 

pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 

fazer. Além se considerar o ato de educar como sendo ato político, percebendo a 

educação ambiental como algo que não deve abster-se de posiciona-se diante dos 

problemas socioambientais, que possui sua raiz fincada no modelo econômico 

capitalista” (FREIRE, 1996, pg. 43).  

A escola é o lugar onde o aluno irá dar sequência ao seu processo de 

socialização, no entanto, comportamentos ambientalmente corretos devem ser 

aprendidos na prática, no decorrer da vida escolar com o intuito de contribuir para a 

formação de cidadãos responsáveis. Dessa maneira, a escola deve sempre buscar 

oferecer a seus alunos os conteúdos ambientais de forma contextualizada com sua 
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realidade (MEDEIROS et al, 2011). E especificamente sobre incêndios florestais, 

queimadas e questões relacionadas, percebe-se pouco incentivo a abordagens ou mesmo 

a inexistência de tema em documentos e atividades escolares de modo geral. Nota-se 

que dentre os elementos da natureza, solo, água, ar e fogo, este último é raramente 

trabalhado nas escolas de forma pontual e não sistêmica ou planejada. 

 Dessa forma, surgem os questionamentos: Como contribuir para o uso do 

fogo e as queimadas sejam reduzidas na cidade de Uberlândia? Como envolver pessoas 

e alunos num processo de análise crítica para transformar esse cenário? Como fazer com 

que alunos das escolas passem a observar e agir frente ao problema das queimadas, que 

tanto prejudicam os moradores da cidade? Diante do exposto, o presente trabalho 

pretende problematizar o uso do fogo e as queimadas que ocorrem na cidade de 

Uberlândia, por meio de uma proposta de sequência didática que facilite a abordagem 

do tema dentro de sala de aula e contribua para que o estudante tenha conhecimento, 

capacidade e estímulo para buscar soluções para esse problema ambiental que acomete a 

cidade de Uberlândia. 

 

OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho é facilitar a abordagem do tema uso do fogo, com 

destaque as queimadas urbanas, nas escolas a partir de atividade de Educação 

Ambiental, com intuito de sensibilizar Professores e alunos, por meio da aplicação de 

uma sequência didática como ferramenta para a reflexão e/ou mudança de atitude. 

Como também para despertar no aluno a criticidade sobre o uso do fogo e suas 

consequências para os munícipes e ao meio ambiente da cidade, buscando ele próprio 

contribuir de forma efetiva, soluções para esse problema ambiental.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para o alcance do objetivo geral, vários objetivos específicos são propostos a 

este trabalhado. 

a. Sensibilizar os Professores para que busquem formas de abordar o tema 

uso do fogo e queimadas no ambiente escolar; 
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b. Apresentar uma proposta de sequência didática para atividade de 

Educação Ambiental Crítica com o tema uso do fogo (com destaque as queimadas 

urbanas); 

c. Propor uma sequência didática como ferramenta que facilite a abordagem 

do tema e para discussão de problemas socioambientais e, assim, como recurso para a 

problematização e construção do conhecimento de maneira interdisciplinar.  

d. Conduzir os alunos a refletir sobre as queimadas e suas consequências 

para a sociedade e para o meio ambiente; 

e. Despertar no aluno a busca por informações sobre sua realizada que é 

diretamente ou indiretamente afetada pelo uso do fogo e as queimadas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A cidade de Uberlândia está localizada na porção sudoeste do Estado de Minas 

Gerais, na região do Triângulo Mineiro, entre as coordenadas geográficas 18º55’23’’ de 

latitude Sul e 48º17’19’’ de longitude Oeste de Greenwich, no domínio dos Planaltos e 

Chapadas da Bacia Sedimentar do Paraná, na porção Sudoeste do Cerrado brasileiro, a 

uma altitude média de 865 m, ocupando uma área de 2019 Km² dentro do Município de 

4.115 Km² (SILVA, 2004). 

Um aspecto que reforça a necessidade de medidas para reduzir o uso do fogo no 

município, em especial as queimadas, é a série histórica de focos ativos detectados por 

satélite de 2013 a outubro de 2018, em que os dados mostram a cidade de Uberlândia 

ranqueadas dentre as 30 cidades do Estado de Minas Gerais com mais focos detectados. 

Com destaque para os anos de 2015 (636 focos) e 2016 (1054 focos), em que 

Uberlândia saltou do 40º lugar para o 9º lugar no Estado de Minas Gerias com registros 

de focos ativos (INPE, 2018). Mesmo com esses dados já reveladores sobre o uso 

indiscriminado do fogo na cidade de Uberlândia, é importante destacar que a maioria 

das queimadas urbanas realizadas na cidade não são registradas, em função da 

capacidade de detecção dos satélites que não detectam focos ativos em áreas menores 

como os terrenos ou lotes.  

A Legislação Municipal através da Lei nº 10.741, de 6 de abril de 2011, que 

institui o Código Municipal de Postura de Uberlândia, define em seu Art. 14 que todo 
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proprietário de terrenos, edificados ou não, fica obrigado a cercá-los, mantê-los 

capinados, drenados e em perfeito estado de limpeza e conservação, evitando que sejam 

utilizados como depósito de lixo, detritos e resíduos de qualquer natureza, ficando 

proibida a queimada para limpeza dos mesmos (UBERLÂNDIA, 2011). Dessa forma, 

além das consequências diretas e indiretas decorrentes das queimadas urbanas, o uso do 

fogo configura em crime tipificado na própria legislação municipal, corroborada com 

leis estaduais e federais. Contudo, medidas para diminuir o uso fogo, como sanções 

administrativas, ações de sensibilização e educação ambiental, são fundamentais para 

reduzir a ocorrência de queimadas na cidade de Uberlândia. 

Para o trabalho foi definido o uso do fogo como sendo a utilização do fogo para 

diversas finalidades que consistem na queima de material combustível, seja lixo, 

vegetação, queimadas e manejo do fogo. Foi adotado como sendo queimada, a queima 

controlada proveniente de ação antrópica com uso do fogo em determinada área. E 

Incêndio Florestal quando o fogo natural ou antrópico queima a vegetação de forma 

descontrolada. 

A sequência didática é um conjunto de propostas relacionado a um conteúdo, 

com uma ordem de desenvolvimento (AZZAR & LOPES, 2013). Para Zabala (1998) as 

sequências didáticas consistem em propostas metodológicas que formando uma série 

ordenada e articulada de atividades constituindo as unidades didáticas. 

Para descrever a Sequência didática proposta, intitulada de Patrulheiro do Fogo 

– Por uma cidade sustentável, dividimos em 5 etapas. Juntamente com cada etapa, 

apresentamos os objetivos a serem alcançados.  

A primeira etapa consiste em o Professor realizar a introdução sobre o tema uso 

do fogo na cidade de Uberlândia. Buscando instigar os alunos a observarem e 

perceberem o uso do fogo e as queimadas que são provocadas na área urbana ou rural da 

cidade de Uberlândia ao longo do seu deslocamento até a escola ou mesmo no seu dia a 

dia. Sugere-se que o Professor apenas aborde o tema sem explicações aprofundadas. Ao 

mesmo tempo, o Professor imprime e entrega aos alunos algumas Fichas de Patrulheiro 

do Fogo (Anexo 1), para eles usarem nas observações e registros. O objetivo dessa 

etapa é somente chamar a atenção dos alunos para uma situação que ocorre no dia a dia 

dos mesmos. Encorajá-los a buscar informações sobre o tema uso do fogo e eles próprio 



 

2069 

 

construírem seus conhecimentos, impressões e dúvidas sobre o tema. A proposta não 

pretende aprofundar conhecimentos sobre o fogo propriamente dito ou as técnicas de 

combate. Busca-se fazer com que aluno a partir de suas observações sejam capazes de 

correlacionar o uso do fogo e as queimadas com demais assuntos abordados em sala de 

aula. Além também de instigar o aluno à criticidade sobre o tema. 

Na segunda etapa, o aluno já com a Ficha de Patrulheiro do Fogo, passa a 

observar e registrar os usos do fogo na cidade. A proposta é que o aluno durante seu 

trajeto para a Escola possa fazer os registros. Outra forma seria a partir de caminhadas 

pelo bairro ou mesmo durante um passeio ou deslocamento com a família e amigos. O 

preenchimento da ficha tem a finalidade de conduzir o olhar para o uso do fogo e as 

queimadas que ocorrem corriqueiramente na cidade, de forma que ele extraia diferentes 

informações sobre a ocorrência. O preenchimento da ficha também facilitará a 

realização das etapas seguintes da sequência didática. O objetivo dessa etapa é despertar 

no aluno a curiosidade e vontade de entender mais sobre o que ele está observando. 

Como isso o afeta. Quais alternativas ao uso do fogo. É abrir um leque de dúvidas e 

questionamentos sobre o porquê do uso do fogo e as queimadas na cidade de 

Uberlândia. Nessa etapa, busca-se também despertar no aluno um sentimento de que 

está conhecendo melhor a realidade ambiental do seu bairro e de sua cidade, ou além, 

um sentimento de pode contribuir para solucionar esse problema na cidade. 

A terceira etapa é a elaboração de um mapa utilizando a ferramenta Google 

Earth. Para essa etapa ser executada, estamos considerando que a Escola possui recursos 

didáticos como sala de informática e acesso à internet.  Com a Ficha de Patrulheiro do 

Fogo, o aluno identificará a área e navegará no Google Earth com o objetivo de 

visualizar, identificar e obter novas informações que não foram inseridas na ficha. No 

Google Earth o aluno também poderá confirmar as informações inseridas na ficha. O 

produto da terceira etapa é um mapa elaborado pelo aluno com as informações da 

ocorrência registrada. A sequência didática específica para essa etapa, consta no (Anexo 

2). O objetivo dessa etapa é fazer com que o aluno identifique o local da ocorrência e 

passe a extrair novas informações e características do entorno do local onde ocorreu o 

uso do fogo e/ou a queimada. O mapa ajudará na visualização geral do local e ajudará 

nas correlações de fatores envolvendo o uso do fogo naquele local 
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A quarta etapa consiste na discussão propriamente dita em sala de aula. 

Utilizando-se dos resultados das ocorrências de uso do fogo registradas pelos alunos e 

em conjunto com o Professor poderão ser abordados diferente assuntos relacionados ao 

uso do fogo e as queimadas feitas na cidade de Uberlândia. Quais os motivos? Quais as 

consequências para a população? Quais os danos ambientais? Questões de saúde 

pública, consumo de água, acidentes no trânsito, prejuízos econômicos, incômodo as 

pessoas que vivem próximo as queimadas. Para onde foi a fumaça? Quem foi 

prejudicado? Quem foi beneficiado? A fauna (animais diversos com pássaros e insetos e 

outros) foi prejudicada? Qual alternativa ao uso do fogo registrado? Dentre outros 

questionamentos. E a pergunta importante para seguir para a última etapa seria como 

poderíamos prevenir o uso do fogo e as queimadas na cidade de Uberlândia? Quais 

ações podem ser realizadas? Quem são os responsáveis? Qual legislação fala sobre o 

tema (Lei Municipal sobre o Código de Postura do Município). A Legislação ajuda a 

coibir as queimadas? A Legislação pode ser melhorada? 

 Nesse momento o Professor poderá sugerir ao aluno que identifique no Código 

de Postura do Município, qual abordagem é feita sobre queimada no munícipio. Aqui 

procuramos nos ater à Legislação Municipal, tendo em vista o objetivo final da 

sequência didática proposta. Porém outras legislações também poderão ser abordadas 

pelo Professor (Lei Federal 12.651 de 2012 – Código Florestal) (BRASIL, 2012), por 

exemplo. O objetivo nessa quarta etapa é fazer o aluno perceber que além das 

consequências negativas sobre o uso do fogo, principalmente na área urbana, também 

perceba e conheça a legislação pertinente ao tema.  

A partir do fechamento da quarta etapa, a sequência didática propõe a Quinta 

etapa que consiste na formalização de uma denúncia sobre a queimada registrada. 

Direcionamos a denúncia especificamente para os casos de registro de ocorrência de 

queimadas, para facilitar o fechamento da dinâmica proposta pela sequência didática e 

em função da legislação municipal. 

O diferencial dessa etapa e seu objetivo é fazer o aluno perceber a real utilidade 

do seu trabalho e de suas observações, de forma a contribuir efetivamente com a 

redução do uso do fogo e queimadas na cidade de Uberlândia, a partir do acionamento 

do Poder Público. O aluno também perceberá o quão complexa é a solução de um 
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problema ambiental, e a necessidade de diferentes ações, como a educação ambiental e 

a participação efetiva da população. E também conhecerá um pouco sobre a legislação 

municipal que trata o assunto. 

Para a quinta etapa propõe-se efetuar a denúncia sobre queimada direcionada ao 

Poder Público Municipal através do Fale Conosco disponível no site da Prefeitura 

Municipal de Uberlândia (Anexo 3). O município de Uberlândia possui uma ferramenta 

pública bastante importante que facilita o intercâmbio com a sociedade e permite ao 

cidadão realizar solicitações ou registrar situações de diferentes assuntos para que a 

gestão pública do município tenha conhecimento e execute as providências cabíveis. 

 

CONCLUSÃO 

Dessa forma, passadas todas as etapas propostas pela sequência didática, 

acredita-se que o aluno terá vivenciado na prática, um problema ambiental que perfaz 

seu dia a dia. Ao mesmo tempo o Professor terá abordado diferentes conhecimentos e 

diferentes assuntos a partir de uma experiência trazida à sala de aula pelo aluno. 

Assuntos sobre geografia, sociedade, questões sobre meio ambiente, impactos 

ambientais e suas consequências à sociedade, questões sobre economia e problemas 

urbanos e problemas de gestão pública, poderão ser problematizados a partir da 

sequência didática. 

A sugestão de da denúncia além do caráter educativo, insere de forma prática o 

exercício de cidadania, onde o aluno percebe, por meio da observação, a importância do 

meio ambiente em todos os seus aspectos, forma sua consciência de valor e busca seu 

direito de cidadão exigindo o cumprimento da legislação. 
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ANEXO 1 

 

FICHA DE PATRULHEIRO DO FOGO 

Por uma cidade mais sustentável 

Escolhas as opções e manque com X, aquelas que possuem relação com o uso do fogo ou 

queimada observada. Cada situação observada deve ser registrada em ficha individual. 

Nome do aluno:_______________________________________ Série: _____________ 

Data da Ocorrência: _______ / ______ / ______ 

1. Local ou endereço da Ocorrência:_______________________________________________ 

2. O que você acha que foi queimado no local? 

 Somente matagal 

 Matagal e árvores 

 Árvores nativas do Cerrado 

 Árvores frutíferas plantadas como (mangueira, goiabeira, limoeiro, etc) 

 Lixo 

 Outros:  

 

3. Você observou se havia algum animal queimado? Se sim, quais animais? 

 Não 

 Sim Qual(ais)?  

 

4. O que tinha próximo à Queimada?  

De Infraestrutura 

 Escolas / Creches 

 Hospital / Posta de Saúde 

 Praças 

 Comércio / Lojas / Mercados / etc 

 Outros terrenos ou lotes baldios 

 Outros:___________________________________________________________ 

De Biodiversidade 

 Somente matagal 

 Matagal e árvores 

 Árvores do Cerrado 
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 Árvores frutíferas plantadas como (mangueira, goiabeira, etc) 

 Pássaros / Insetos / outros animais 

 Outros: _________________________________________________________ 

 

5. Você acha que o fogo começou que horário do dia?  

 De dia 

 No período da manhã  No período da tarde 

 De Noite 

6. Quando você visualizou a queimada ainda tinha fogo (chamas): 

 Sim 

 Não 

 Fumaça e brasas 

 Somente fumaça 

 Somente brasas 

 Outros:  

 

7. Você acha que o uso do fogo que provocou a queimada tinha o objetivo de: 

 Limpeza de lote ou área 

 Queima de lixo 

 Queima no quintal de lixo seco (folhas, galhos, etc) 

 Queima de lixo seco (folhas, galhos, etc) 

 Somente brasas 

 Outros: 

 

8. Quais impactos ambientais você acha que a queimada provocou? 

 Poluição do ar 

 Espalhou sujeira para outros locais 

 Prejudicou a vida de outras pessoas 

 Matou animais 

 Matou árvores 

 Destruiu áreas verdes como veredas e mata ciliar.  
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 Outros: _________________________________________________________ 

 

9. Outras Observações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ANEXO 2 

Confecção do Mapa de Localização do Registro de Ocorrência de queimada 

1. Baixar o Programa Google Earth Pro. 

1.1. Sugestão: entre no site www.google.com, digite a expressão “Google Earth Pro”. Na lista 

de resultados entre no site: https://www.google.com.br/earth/download/gep/agree.html. 

2. Instalação do Programa no computador ou equipamento com acesso a internet. 

2.1. Clique em Concordar e fazer download. Clique em Salvar arquivo para completar a 

instalação do programa 

3. Clique no link  e começa a navegar. 

3.1. Com auxílio da Ficha de Patrulheiro do Fogo o aluno deve encontrar o endereço ou local da 

ocorrência. Para ilustrar, utilizaremos como exemplo, uma área queimada próximo ao Parque do 

Sabiá, em Uberlândia.  

3.2. Identificação da área.  

3.2.1. O aluno navega no Google Earth até encontrar o local ou digita o endereço no campo 

pesquisar. 

3.2.2. Características do local da ocorrência e seu entorno. 

Após identificar a localização da área (seta), o aluno poderá medir o tamanho da área 

queimada. Para isso deve, clicar no link  (Régua). Escolher a opção Polígono e 

posteriormente o perímetro (metros) e a área (hectares). O aluno poderá aproxima a imagem ou 

afastá-la para melhor visualização do local e seu entorno. Ao fazer o polígono o aluno clica em 

salvar. 

  
3.2.3. Após salvar, o aluno clica em  (Imprimir) e preenche a nome do mapa. Também pode 

colocar outras informações e/ou utilizar a legenda. 

 

3.2.4. Feito o polígono o aluno clica em Prt 

Sc (caso seja no computador) ou outra forma 

disponível de salvar a imagem conforme o 

aparelho eletrônico que estiver utilizando. 

3.2.5. O aluno deve salvar o Mapa produzido 

para ser utilizado na quinta etapa proposta na 

sequência didática. 
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___________________________________________________________________________ 

ANEXO 3 

Registrando denúncia de queimada no site da Prefeitura de Uberlândia 

 

1. O aluno acesso o site de Prefeitura de Uberlândia: 

http://www.uberlandia.mg.gov.br/?pagina=Conteudo&id=1051 

2. Clica no link: Fale com o Governo 

3. Na página de Registro de solicitação, preenche todos os campos. 

4. Nos campos da Solicitação: escolher os itens a abaixo 

4.1. Assunto: Meio Ambiente (Motivo: a Secretaria de Meio Ambiente que é responsável 

pela fiscalização ambiental no município de Uberlândia) 

4.2. Prioridade: Alta (Alta porque os indícios do crime ambiental, no caso da queimada, 

podem ser perdidos no tempo, com isso fica mais complexo a atuação do poder público) 

4.3. Tipo de Comentário: Reclamação 

4.4. Deseja receber resposta través de: E-mail ou telefone  

4.5. Sugestão de Mensagem: Venho apresentar denúncia sobre queimada ocorrida na cidade 

de Uberlândia. O ocorrido sugere que foram cometidas infrações ambientais e de conduta 

tipificadas nos art. 4º e 14. Da Lei Municipal nº 10.741, de 6 de abril de 2011. Além da 

queimada ser proibida, esse tipo de uso do fogo provocou (descrever as 

consequências observadas). Segue anexo: Ficha de Patrulheiro do fogo com as 

informações da queimada registrada, e o Mapa de localização da área queimada. 

Pedimos providências do Poder Público Municipal para coibir e aplicas as 

penalidades cabíveis. 
4.6. Anexar Arquivo: o aluno irá anexar a Ficha de Patrulheiro do Fogo e o Mapa de 

Localização da área queimada (em pdf ou outro formato compatível). 

5. Clica em Enviar Solicitação. 

6. Anota o número da Solicitação, para acompanhamento pelo site da Prefeitura. 
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Resumo:  

Este trabalho traz um recorte de uma pesquisa, em fase de conclusão, cuja investigação 

focalizou a Prática como Componente Curricular – PCC, referendada pelos pareceres e 

resoluções do Conselho Nacional de Educação – CNE, do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas do Instituto Federal do Triângulo Mineiro - IFTM. Para este 

espaço, trazemos uma análise documental de caráter qualitativo, que buscou identificar 

o território da PCC nos documentos oficiais do curso: Projeto Pedagógico do Curso - 

PPC, vigente à época da pesquisa in lócus (2016), e planos das unidades curriculares 

que possuíam carga horária de PCC, assim como seu papel na consecução dos objetivos 

do curso e do perfil do egresso. Nossa análise permitiu inferir que o curso faz uma 

tentativa de estruturação curricular, de forma a atender a legislação, contudo os planos 

de ensino das unidades curriculares de conteúdo específico, que possuíam carga horária 

de PCC, pareciam restringi-la à instrumentalização à docência. Com relação ao 

componente curricular Prática Pedagógica, pela análise realizada, parece enfatizava os 

conhecimentos teóricos dos conteúdos pedagógicos. 

 

Palavras-chave: formação de professores, ciências biológicas, prática pedagógica 

componente curricular. 

 

O contexto da pesquisa 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores – 

DCNs, a Prática como Componente Curricular - PCC, que deve permear todo o curso de 

licenciatura, perfazendo um mínimo de 400 horas, deve corroborar para a formação da 

identidade de um docente reflexivo e atuante na sociedade a partir da articulação com as 

demais unidades curriculares mediante uma práxis integradora, que estreita o liame 

universidade-escola-sociedade. A legislação em torno da formação docente e a relativa 

autonomia das instituições formadoras permitem entendimentos heterogêneos 

originando diferentes configurações desta prática no âmbito dos cursos de licenciatura.  

mailto:liciane_mateus@hotmail.com
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Neste trabalho, trazemos um recorte de uma pesquisa, em fase de conclusão, 

vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de 

Uberlândia na linha de pesquisa Ensino em Ciências e Matemática. Nossa investigação 

focalizou a “Prática Pedagógica Componente Curricular - PPCC
1
” do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal do Triângulo Mineiro - IFTM 

Campus Uberaba/MG. 

Em pesquisa no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e da Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD encontramos diversos trabalhos que 

investigaram a estruturação da PCC em cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, 

porém, há escassez de pesquisas dessa temática em cursos de Licenciatura em Ciências 

Biológicas ofertados pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que 

são responsáveis também pela formação de professores, que segundo sua legislação 

específica devem garantir o mínimo de oferta de 20% (vinte por cento) de suas vagas 

para oferta de cursos de licenciatura e programas especiais de formação pedagógica para 

formação de professores para a educação básica, especialmente nas áreas de ciências e 

matemática, e para a educação profissional (BRASIL, 2008).  

Acreditamos que a carência de pesquisas, catalogadas nas bases consultadas, 

seja em decorrência da recente criação dessas instituições que completam 10 anos em 

dezembro deste ano. Todavia, verificamos que dos 721 cursos de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, em atividade, cadastrados no sítio eletrônico do e-MEC, 67 são 

ofertados por 26 Institutos Federais distribuídos em 20 estados do país. Dessa forma, 

acreditamos que os cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas ofertados por essas 

instituições são importantes lócus de pesquisa para compreender como a PCC vem 

sendo instituída e contribuindo para a formação dos licenciandos nessa área. 

O IFTM faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica que foi criada pela Lei nº 11.982, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu 

os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no Brasil. Essa rede abrange 

                                                           
1
 A Prática como Componente Curricular definida na legislação de formação de professores é nomeada no 

Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFTM como Prática Pedagógica 

Componente Curricular – PPCC. A sigla PCC é utilizada pela legislação vigente para definir a Prática 

como Componente Curricular.  
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praticamente todo o território nacional, oferecendo um serviço à nação, com a missão de 

qualificar profissionais para os vários setores da economia brasileira, realizar pesquisa e 

desenvolver novos processos, produtos e serviços em cooperação com o setor produtivo. 

O objetivo dessas instituições é oferecer o ensino médio integrado a cursos técnicos, o 

ensino tecnológico, de graduação e pós-graduação, primando pela articulação ensino-

pesquisa-extensão (BRASIL, 2016).  

Localizado na região do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, o IFTM é 

constituído hoje por sete campi: Ituiutaba, Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio, 

Uberaba, Uberlândia e Uberlândia Centro e dois campi avançados: Uberaba Parque 

Tecnológico e Campina Verde. São ofertados vários cursos na modalidade presencial e 

à distância em nível de pós-graduação stricto e lato sensu, graduação, tecnológicos e 

ensino médio integrado a cursos técnicos.  

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFTM, criado em 2009, 

vigora presencialmente no Campus Uberaba/MG e a primeira turma de estudantes 

ingressantes constituiu-se no ano de 2010, por meio de processo seletivo de provas e seu 

reconhecimento e ato regulatório, mediante avaliação do Ministério da Educação – 

MEC, ocorreram em 2014 e obteve a nota 4 (BRASIL, 2014).  

Como parte da pesquisa realizada no curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas do IFTM, trazemos para este espaço uma análise documental de caráter 

qualitativo, que buscou identificar como a PCC se configurava no PPC, vigente à época 

da pesquisa (2016), e nos planos das unidades curriculares que possuíam carga horária 

para tal, ou seja, analisamos o currículo prescrito. 

 

A Prática como Componente Curricular nos Documentos Oficiais  

O processo de reformulação na formação de professores teve início com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (BRASIL, 1996) e, em maio de 

2000, o MEC encaminhou ao Conselho Nacional de Educação – CNE uma proposta de 

Diretrizes para a Formação de Professores da Educação Básica, em cursos de nível 

superior que deu origem ao Parecer CNE/CP n. 9/2001, que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em Nível 

Superior, Curso de Licenciatura, de Graduação Plena. A partir desse Parecer, o CNE 
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elaborou o Parecer CNE/CP n. 21/2001 que regulamentava a duração e carga horária 

dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena.  

A proposição de um novo modelo de prática pedagógica/prática de ensino, 

elencado no Parecer CNE/CP n. 9/2001 e Parecer CNE/CP n. 21/2001, dava ensejo a 

várias discussões e reflexões acerca da temática, uma vez que a prática de ensino 

deveria ser considerada um trabalho consciente, planejada quando da elaboração do 

projeto pedagógico, e perpassar todo o processo formativo. 

O Parecer CNE/CP n. 9/2001 define: 

 

Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la 

como uma dimensão do conhecimento, que tanto está presente nos cursos de 

formação nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade 

profissional, como durante o estágio nos momentos em que se exercita a 

atividade profissional. (Parecer CNE/CP n. 9/2001, p. 22). 

 

Mais tarde, em outubro de 2001, o Parecer CNE/CP n. 28/2001 evidenciou a 

importância de se distinguir a prática como componente curricular da prática de ensino 

e do estágio obrigatório definidos em lei. Considerando a primeira como mais 

abrangente que “contempla os dispositivos legais e vai além deles”.  

Tendo como referência o Parecer nº 9/2001, foram elaborados um conjunto de 

orientações a serem estabelecidas na organização curricular das Instituições de Ensino 

Superior, orientações estas que se normatizaram através da Resolução CNE/CP 

n.1/2002, que estabeleceu as DCNs e da Resolução CNE/CP n. 2 /2002, que institui a 

duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, graduação plena, de formação de 

professores da Educação Básica. 

O texto dessas diretrizes preconiza a relação teoria-prática, que passou a ser 

exigida nos cursos de licenciatura de modo que fosse realizada uma reflexão em todas 

as unidades curriculares sobre o conteúdo específico que o futuro professor aprende, o 

qual será por este ministrado na sua atuação profissional, depois de graduado, proposta 

esta que seja trabalhada pelo prisma da transversalidade curricular, perpassando toda a 

formação inicial para um efetivo exercício da docência no espaço escolar. 
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A partir da publicação destas Resoluções, surgiram questionamentos e incertezas 

principalmente, no que se refere à PCC, cuja carga horária deveria ser de no mínimo 

400 horas e perpassar todo o curso. Uma solicitação de esclarecimento encaminhada ao 

CNE deu origem ao Parecer CNE/CES, nº 15, de 2 de fevereiro de 2005 que buscou 

esclarecer as Resoluções CNE/ CP, nº 1/2002 e CNE/CP, nº 2/2002 definindo a PCC 

como: 

 

Portanto, a prática como componente curricular é o conjunto de atividades 

formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou 

de desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência. Por 

meio destas atividades, são colocados em uso, no âmbito do ensino, os 

conhecimentos, as competências e as habilidades adquiridos nas diversas 

atividades formativas que compõem o currículo do curso. As atividades 

caracterizadas como prática como componente curricular podem ser 

desenvolvidas como núcleo ou como parte de disciplinas ou de outras 

atividades formativas. Isto inclui as disciplinas de caráter prático relacionadas 

à formação pedagógica, mas não aquelas relacionadas aos fundamentos 

técnico-científicos correspondentes a uma determinada área do 

conhecimento. (Parecer CNE/CES, n.15/2005, p. 03). 

 

Porém, essas 400 horas de PCC acrescidas nos currículos dos cursos de 

formação de professores, segundo Souza Neto e Silva (2014, p.898): "não podem nem 

devem ser vistas como uma estratégia para buscar equilíbrio na relação teoria-prática 

nas unidades curriculares, mas devem ser pensadas na perspectiva interdisciplinar", de 

modo que a prática determine algo no campo do ensino e auxilie na constituição da 

identidade do professor enquanto educador. 

Santos e Compiani (2009) ressaltam que apesar do aumento da carga horária nas 

licenciaturas apresentar progressos acerca da ampliação da carga horária destinada à 

prática, há ainda dificuldade de compreensão acerca do conceito de PCC, o que pode ser 

explicado pelo fato da noção de prática ser glosada pelas instituições formadoras de 

professores mais em atendimento às exigências de adequação da nova estrutura 

curricular, definida pela legislação, do que acerca da formação dos futuros licenciados 

em si.  

Ball (1998, 2001) adverte que diferentes instâncias estão envolvidas para que 

ocorra a transição entre o que é exposto na legislação, acerca do que se compreende das 

políticas escritas e a prática, que é ação, processo este que se torna desafiador, uma vez 
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que o grupo que põe em prática ou ressignifica essas políticas têm que converter os 

textos oficiais em ações, o que, segundo o autor, é uma tarefa complexa e não linear.  

Recentemente novas DCNs foram estipuladas pelo Parecer CNE/CP n. 2/2015 

que destacam que os Cursos de Licenciatura deverão ter, no mínimo, 3.200 horas de 

efetivo trabalho acadêmico, com duração mínima de 8 semestres ou 4 anos, encerrando 

o processo desenvolvido por algumas IES de oferecer a Licenciatura em 3 anos e 

possibilitar a complementação para o Bacharelado significando o processo de 3 + 1 

invertido. Há uma reformulação ampla em itens como a referência aos projetos de curso 

das instituições, a mudança de 1800 horas para 2200 horas para as formações 

específicas dos cursos de licenciatura e a troca das atividades acadêmicos-científico-

culturais para atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de 

interesse dos estudantes. Porém, acerca da PCC, a nova resolução menciona a PCC sem 

aprofundar sua definição e a forma como deve ser organizada nos cursos, o que 

continua possibilitando diversos entendimentos e estruturações nos cursos de formação 

de professores. 

As orientações das DCNs deixam claro como deve acontecer a reestruturação 

dos cursos acerca da organização das unidades curriculares, todavia ainda há várias 

discussões e interpretações com relação à PCC na formação inicial de professores. Para 

compreendermos o seu “lugar” no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do 

IFTM e seu papel na formação inicial dos licenciandos, entendemos que era necessário 

conhecer, primeiramente, sua disposição no currículo prescrito, ou seja, nos documentos 

norteadores do curso: PPC e planos das unidades curriculares que possuíam carga 

horária para tal.  

 

Desenvolvimento do estudo 

Segundo Pádua (1997, p.63): “[...] documento é toda base de conhecimento 

fixado materialmente e suscetível de ser utilizado para estudo, consulta ou prova”. 

Dessa forma, a análise documental objetiva identificar informações que apontem para as 

respostas das questões levantadas pela pesquisa. De acordo com Lüdke e André (1986, 

p. 76): “[...] não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 

determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto”.  
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Neste trabalho, utilizamos como fontes documentais a legislação referente à 

Formação de Professores, em específico, as resoluções e os pareceres já mencionados, o 

PPC e planos de ensino das unidades curriculares que possuíam carga horária de PPCC 

do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFTM. Acreditamos que a análises 

dos planos de ensino poderiam contribuir com a investigação, uma vez que esses 

documentos elencam mais informações que não somente as ementas, objetivos e 

referências dispostas no PPC.  

Os passos seguidos foram: a) leitura da legislação relativa à formação de 

professores, com foco na PCC; b) coleta dos documentos - PPC e planos de ensino das 

unidades curriculares que possuíam carga horária de PPCC, mediante contato 

estabelecido com a Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e 

Núcleo de Apoio Pedagógico do IFTM – Campus Uberaba/MG; c) leitura dos 

documentos a partir de roteiros preestabelecidos para coleta de informações; d) 

sistematização dos dados coletados; e) construção e análise dos resultados. A análise 

dos referidos documentos focalizou em alguns aspectos destes que consideramos mais 

adequados ao escopo de nossa investigação. Com relação ao PPC, atentamos para os 

objetivos do curso, perfil do egresso, definição/concepção de PPCC, seu arranjo nas 

unidades curriculares. Acerca dos planos de ensino, analisamos: ementa, objetivos, 

conteúdo programático, metodologia, recursos didáticos, avaliação, referências e 

cronograma, com especial atenção à configuração da PPCC. É necessário salientar aqui 

que o PPC que analisamos corresponde ao publicado em Resolução nº 40/2013, de 27 

de agosto de 2013, em vigor à época da pesquisa no ano de 2016.  

 

A Prática como Componente Curricular no Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas do IFTM: o que nos contam os documentos? 

Constatamos que o PPC de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFTM estava 

formalmente em consonância com os atos normativos para a formação de professores, 

acerca da carga horária de PPCC, pois ele apresentava carga horária destinada a esta 

pouco superior às 400 horas exigidas, sendo essas distribuídas ao longo de toda 

formação e não ficando limitadas apenas aos momentos de desenvolvimento do estágio 

curricular supervisionado a partir do 5º período do curso. A distribuição da carga 
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horária geral do curso, definida pelo PPC, ocorria da seguinte forma: Unidades 

Curriculares Teórico-práticas - 2.222 horas; Atividades Acadêmicas Culturais 

Complementares - 200 horas; Práticas Pedagógicas - 406 horas; Estágio - 400 horas; 

TCC:-; Total de horas do curso: 3.228 horas. 

Essa estruturação curricular do curso, segundo o PPC, tem por objetivo formar 

um profissional Licenciado em Ciências Biológicas com perfil de professor, com 

apropriada fundamentação teórico-prática para que possa desempenhar com 

competência a docência em Ciências e Biologia na Educação Básica e Tecnológica. 

Verificamos que o perfil do egresso esperado aponta para um profissional com 

conhecimento teórico e prático dos conteúdos específicos e pedagógicos, em 

consonância com as orientações do Parecer CNE/CES 15/2005 (BRASIL, 2005, p.3). 

A PPCC possuía carga horária total de 406 horas distribuídas nas unidades 

curriculares de Prática Pedagógica (Total-216 h) que perpassam os 8 períodos do curso 

com 27 horas cada e em 19 unidades curriculares de conteúdo específicos (Total-190 

horas) distribuídas ao longo do curso, cuja carga horária de PPCC inserida, em cada 

uma, perfazia 10 horas: 2° período - Histologia e Embriologia; Anatomia e Morfologia 

Vegetal e Biofísica; 3º período: Sistemática Vegetal; Ecologia Geral e Zoologia dos 

Invertebrados; 4° período: Microbiologia; Fisiologia Vegetal e Zoologia dos 

Invertebrados II; 5º período: Genética; Zoologia dos Vertebrados e Ecologia Vegetal; 6° 

período: Fisiologia Animal Comparada e Ecologia Animal; 7º período: Fisiologia 

Humana e Evolução; 8° período: Biogeografia; Educação Ambiental e Geologia e 

Paleontologia. Essa estruturação apresenta certa consonância com Resolução CNE/CP 

n. 1/2002, que dispõem que a prática deve estar presente no interior de todas as áreas ou 

disciplinas e não apenas nas disciplinas pedagógicas. 

A redação do documento acerca da PPCC é referenciada em trechos idênticos 

aos que foram orientadas pelo Parecer CNE/CP n. 28/2001 que estipula que a Prática 

Pedagógica, “que produz algo no âmbito do ensino”; deve ser uma “atividade flexível 

como os demais pontos de apoio do processo de formação do professor, para dar conta 

dos múltiplos modos de ser da atividade acadêmico-científica”, assim como “transcende 

a sala de aula para o conjunto do ambiente escolar e da própria educação escolar”. 

(IFTM, 2013).  



 

2087 

 

O documento definia que as unidades curriculares de Práticas Pedagógicas do 

curso deveriam articular a teoria e a prática e o docente responsável deveria orientar a 

"reflexão-ação-reflexão", integrando as diversas áreas do conhecimento. As demais 190 

horas, estavam alocadas em unidades curriculares elegidas na Matriz Curricular, na 

forma de Projetos Integrados com a disciplina de Prática Pedagógica. Esta, segundo a 

ementa, é também responsável pela reflexão teórica e produção de objetos educacionais 

integrados com as unidades curriculares do período que possuem carga horária de 

PPCC, na forma de Projetos Integrados. Contudo, o documento não explicitava como 

ocorreria essa articulação do componente Prática Pedagógica com os demais 

componentes de conteúdo específico que possuem carga horária de PPCC. Ademais, a 

justificativa para a eleição das disciplinas específicas que possuíam carga horária de 

PPCC não é mencionada e unidades curriculares específicas como, por exemplo, 

Biologia Celular, Anatomia Humana e Parasitologia não possuíam carga horária de 

PPCC. 

Seguindo as orientações do PPC, “os conteúdos deveriam ser abordados como 

elementos e subsídios para a constituição de competências e habilidades, desenvolvendo 

o conhecimento da área específica e da área pedagógica, assim como a transposição 

didática”.  O texto do PPC inclusive elenca que os conteúdos integradores deveriam ser 

abordados na forma de atividades de várias naturezas, como: "seminários, produção de 

textos e materiais didáticos/paradidáticos, projetos com a comunidade escolar, pesquisa 

e elaboração de relatórios ou artigos, produção de portfólios e de atividades de várias 

naturezas" (IFTM, 2013, p. 34), apresentando consonância com o Parecer CNE/CP n. 

09/2001. 

As 8 unidades curriculares de Práticas Pedagógicas, conforme mencionamos, são 

disciplinas que contemplavam 216 horas PPCC. Não havia nos seus planos de ensino 

utilização de outros espaços que não a escola para os estudos de campo. A metodologia 

consistia em aulas expositivo - dialogadas, grupos de discussões, leituras dirigidas com 

o uso de recursos didáticos como o quadro branco, projetor multimídia. Encontramos 49 

obras de referências bibliográfica, na quase totalidade livros, em sua maioria de 

educadores e pesquisadores com convergência para a formação de professores e 

didática, em edições mais antigas, e há carência de artigos e de outras divulgações 
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científicas. Os planos, quando se referenciavam à integração com as demais unidades 

curriculares, elencavam como frase padrão a reflexão “teórica e produção de objetos 

educacionais integrados com as disciplinas” de cada período que possuem carga horária 

de PPCC, todavia não conseguimos perceber como era feita essa integração, a não ser 

que havia, em alguns planos, de 2 a, no máximo, 4 aulas para elaboração desses 

materiais. Acerca da avaliação, esta ocorria de forma processual, segundo participação, 

entrega de relatórios, realização de seminários, oficinas, dinâmicas, porém, apenas um 

plano contabilizava como avaliação a PPCC integrada às disciplinas de conteúdo 

específico. Dessas análises inferimos que havia uma ênfase aos conhecimentos teóricos 

dos conteúdos pedagógicos que contemplavam a PPCC. 

Em relação à PPCC nos planos de ensino das unidades curriculares de conteúdo 

específico, observamos que havia uma breve menção a esta na disciplina de Zoologia 

dos Vertebrados: “PPCC: O ensino de Zoologia dos Vertebrados no Ensino 

Fundamental e Médio”. Contudo, não contemplava com clareza a sua finalidade. As 

ementas, objetivos e conteúdos programáticos de todos os planos de ensino não 

mencionavam a PPCC, restringindo-se a elencar os conteúdos e objetivos que seriam 

trabalhados na área específica. Com relação à metodologia e recursos didáticos, as 

unidades curriculares praticamente eram unânimes na utilização de aulas expositivo-

dialogadas com uso de dispositivos audiovisuais, grupos de discussão, quadro branco, 

artigos científicos e de divulgação. Anatomia e Morfologia Vegetal, Fisiologia Vegetal, 

Genética, Geologia e Paleontologia, Histologia e Embriologia, Sistemática Vegetal, 

Microbiologia, Zoologia dos Invertebrados I e II utilizavam de laboratórios para as 

aulas práticas. A única disciplina que citava suscintamente a PPCC era Microbiologia: 

“Desenvolvimento de práticas pedagógicas em Microbiologia”. 

Todos os planos de ensino traziam referências do conteúdo específico da 

unidade curricular, em sua maioria livros. Acerca da avaliação, estes documentos se 

restringiam a mencionarem a pontuação que seria atribuída a essa atividade. Anatomia e 

Morfologia Vegetal, Ecologia Vegetal e Educação Ambiental atribuíam 20 pontos para 

a atividade de PPCC; Biofísica, 30 pontos; Evolução, Fisiologia Animal Comparada e 

Histologia e Embriologia não definiam a pontuação nas avaliações e as demais unidades 

curriculares atribuíam 15 pontos para essa atividade. Nenhum plano explicitava o que 
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era a PPCC e não elencava critérios de avaliação, apenas os planos de Zoologia dos 

Invertebrados I e II explicavam a distribuição dos pontos relativos à atividade, sendo 5 

pontos correspondentes ao pré-projeto e cronograma de atividades e 10 pontos 

correspondentes à apresentação e entrega do produto final, ao final da disciplina. Com 

relação ao cronograma, verificamos que a PPCC não era referida no plano de ensino de 

Biofísica, embora lhe fosse atribuída um valor de 30 pontos na avaliação semestral, 

conforme mencionado anteriormente. Fisiologia Comparada, Fisiologia Humana, 

Fisiologia Vegetal e Sistemática Vegetal mencionam a apresentação da PPCC que 

ocorre no final do cronograma. As demais unidades curriculares elegiam nos 

cronogramas de 2 a 4 aulas para discussão, definição do plano, elaboração da PPCC e 

uma aula para as apresentações. Com relação à unidade curricular Histologia e 

Embriologia, o documento analisado não elencava o cronograma das atividades a serem 

desenvolvidas.  

 

Algumas tessituras 

Identificamos no PPC de Licenciatura em Ciências Biológicas uma tentativa de 

estruturação curricular, de forma a atender à legislação. No entanto, percebemos a 

ausência da definição da PPCC nos planos de ensino nas unidades curriculares da 

formação específica e de Prática Pedagógica. Essa ausência de significado oferece 

condições de produção de diferentes sentidos a respeito da PPCC, conforme defendido 

por Barbosa (2015), que enfatiza a necessidade de o PPC evidenciar os entendimentos 

do curso acerca da PCC, “com vistas a inserir a prática em tempo e espaço específico 

numa perspectiva interdisciplinar” (p.88). 

A organização da PPCC, inserida em unidades curriculares específicas de 

conteúdo biológico, parecem convergirem para uma maior interlocução entre estas e a 

disciplina de Prática Pedagógica na forma de Projetos Integrados, conforme o PPC. 

Concordamos como Dutra e Terrazzan (2008) que preconizam que: 

 

[...] no caso das disciplinas que tratam de conhecimentos “específicos da 

matéria de ensino” e que terão parte da carga horária dedicada à PCC, essas 

deverão proporcionar a reflexão sobre esses conhecimentos que estão sendo 

aprendidos pelo licenciando e que, após um processo de transposição 
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didática, serão por eles ensinados durante a sua atuação profissional como 

professores. (Dutra; Terrazzan, 2008, p.03, grifo do autor). 

 

Todavia, salientamos a necessidade de não restringir a PPCC, nas unidades 

curriculares específicas, à instrumentalização à docência. Verificamos ainda que há uma 

grande diversidade de assuntos tratados no conjunto das unidades curriculares de Prática 

Pedagógica, contudo há uma priorização dos conhecimentos teóricos dos conteúdos 

pedagógicos explicitada nos planos de ensino, com relevo para práticas formais. O 

Parecer CNE/CP n° 09/2001 alerta para a ênfase à transposição didática dos conteúdos, 

sem uma sólida ampliação e solidificação, incorrendo no “pedagogismo”, ou a ênfase 

aos conteúdos específicos, oportunizando o “conteudismo”. Compreendemos que um 

dos papéis da PPCC é evitar esse desnivelamento da balança, equilibrando os diversos 

tipos de conhecimentos para a aquisição das competências e habilidades necessárias à 

docência com ênfase aos conhecimentos epistemológicos, didáticos, contextuais, 

interdisciplinares, sócio-históricos.  

Na estrutura curricular, observamos a PPCC distribuída em disciplinas próprias, 

com a iniciativa de diálogo com as disciplinas de conteúdo biológico. Esta forma de 

distribuição da carga horária destinada a PPCC, conforme o PPC, apresenta uma certa 

consonância com o que determina a Resolução CNE/CP n.1/2002. Segundo esse 

documento: “[...] não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua dimensão 

prática” (p. 05). 

A Resolução CNE/CP n. 1/2002 destaca que uma flexibilização é necessária 

para que as instituições formadoras possam elaborar seus projetos com concepções 

inovadoras, abrangendo as diversas dimensões da formação docente. Essa flexibilização 

e autonomia referendadas pela legislação têm promovido diversas configurações  acerca 

da PCC nos curso de licenciaturas, que, segundo Santos e Lisovski (2011), quando a 

organizam em disciplinas, podemos encontrar quatro situações distintas: a)  integrada 

com as disciplinas pedagógicas; b) trabalhada nas disciplinas específicas ; c)  trabalhada 

tanto nas disciplinas pedagógicas quanto nas disciplinas específicas do curso; e d) 

quando são criadas disciplinas próprias para a PCC e que normalmente são nominadas 

como Prática de Ensino. No caso do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do 

IFTM, há a criação de uma disciplina para essa finalidade, a Prática Pedagógica que 
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deve, segundo o disposto no PPC, proporcionar a reflexão teórica e a elaboração de 

objetos educacionais na forma de Projetos Integrados com as disciplinas específicas que 

possuem carga horária de PPCC. 

Com relação as possibilidades de PCC na perspectiva da flexibilização, Mohr e 

Souza (2017) salientam para o que “não pode” ser considerado como PPCC: 

 

 apresentações dos alunos (seminários, textos, trabalhos, etc.) sem conexão 

direta com (ou não fazendo parte de) um planejamento que ligue 

diretamente a disciplina biológica específica com a prática pedagógica do 

futuro professor de ciências ou biologia, 

 atividades práticas das disciplinas biológicas específicas que não tenham 

seu foco no ensino daquele conteúdo,  

 atividades de extensão não relacionadas a processos de ensino 

desenvolvidos pelo graduando, 

 a contagem de horas de ministração de conteúdo biológico específico 

desvinculado de questões e problemas educacionais/ escolares, sob a 

justificativa de que forma-se o professor com o domínio do conteúdo 

específico, o que é verdade, mas não suficiente (MOHR; SOUZA, 2017, p. 

86).  

 

Esses tópicos elencados pelas autoras nos chamam à atenção acerca da pretensa 

autonomia destinada às instituições formadoras para a inserção da PCC em seus cursos, 

assim como os diversos sentidos de PCC que podem ser depreendidos das DCNs. 

Conforme defendido por Barbosa (2015), os discursos e textos dos documentos oficiais 

passam por recontextualizações e hibridições, de modo que se privilegiam determinados 

discursos, ações e práticas em detrimento de outras para a elaboração dos projetos de 

cursos. Assim como ocorrem diversos sentidos de PCC depreendido da legislação para a 

elaboração dos projetos de cursos, há também diversas interpretações de prática 

depreendidas pelos docentes e que são materializadas no currículo real. Dessa forma, 

nossa investigação transcendeu o currículo prescrito e buscou maior aprofundamento do 

estudo, mediante outras metodologias, técnicas de recolha de dados e problemas de 

pesquisas para a compreensão da PPCC no âmbito do Curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas do IFTM. 
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Resumo:  

A profissão docente é permeada de singularidades específicas que tornam o cotidiano do 

profissional cada vez mais desafiador, no sentido de que o professor é impelido a 

adaptar-se às particularidades dos ambientes aos quais estão inseridos. Neste interim, 

diversos estudiosos em Ensino de Ciências concordam que a formação continuada dos 

professores se faz indispensável em todos os níveis de ensino e variados contextos 

escolares. A formação inicial de professores tem ocorrido de forma precária com 

fragmentação do currículo, o que justifica cursos de formação continuada visando a 

atualização e suprindo as deficiências desta formação. Considera-se ainda que a existe 

uma lacuna e falta de integração da universidade com a educação básica. O presente 

projeto de extensão propõe uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de 

Orizona-GO, o IF Goiano Campus Urutaí (Pibid/Prodocência/Extensão) e a 

Universidade Federal de Uberlândia no sentido de promover ações de formação 

continuada voltadas aos professores de Ciências do referido município. As ações 

inovadoras deverão envolver licenciandos dos cursos de Ciências Biológicas e Química, 

bem como professores de Ensino Básico, Técnico e Tencológico (EBTT) de ambas as 

áreas, sendo propostas de acordo com a demanda sinalizada pelos próprios professores 

envolvidos. Serão realizados quatro encontros com os professores, nos meses de: 

agosto, setembro, outubro e novembro de 2017, sendo que em cada encontro serão 

apresentadas as metodologias criadas pelos extensionistas e a devolutiva dos 

professores em relação à aplicação das metodologias criadas no mês anterior. Espera-se 

com isso fortalecer a relação escola/universidade, bem como o ensino de Ciências no 

município. 

 

Palavras chave: Ensino de Ciências; Formação Continuada de Professores; Relação 

Escola/Universidade. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A profissão docente é permeada de singularidades específicas que tornam o 

cotidiano do profissional cada vez mais desafiador, no sentido de que o professor é 

impelido a adaptar-se (repensando suas habilidades e competências) às particularidades 

dos ambientes aos quais estão inseridos. Neste interim, diversos estudiosos em Ensino 

de Ciências concordam que a formação continuada dos professores se faz indispensável 

em todos os níveis de ensino e variados contextos escolares (RODRIGUES, KRÜGER 

& SOARES, 2010; PINHO, MORAIS & SANTOS, 2015; FERNANDES, ZANCHE & 

KONARZEWSKI, 2006; LOPES, et, al 2011). 

Preconiza-se que “a formação continuada deve envolver alunos-professores e 

formadores de professores em processos de aprendizagem mútua a partir do 

reconhecimento de suas culturas profissionais enquanto saberes práticos de relevância” 

(RODRIGUES.; KRÜGER & SOARES, 2010). Sendo assim, ações que possibilitem o 

estabelecimento de contato direto de pesquisadores da área do Ensino, estudantes de 

licenciatura e professores em atuação, mostram-se como possibilidades promissoras 

para a promoção de avanços significativos no processo ensino-aprendizagem, uma vez 

que, 

 

Diante das novas tendências educacionais e da necessidade da formação 

continuada para a vida profissional dos professores, necessita-se articular 

conhecimentos teóricos e práticos, educação formal e não-formal e também 

trabalhos inovadores, por meio de projetos coletivos, grupos de pesquisa e 

estudo e oficinas. (LOPES, et. al, 2011, p. 517). 

 

Tais ações deverão estar voltadas para a figura do professor, que deverá estar 

inserido no processo formativo de maneira dinâmica e atuante, já que Rodrigues, Krüger 

& Soares (2010) apontam para o fato de que atividades inseridas no contexto escolar e 

que tenham sido criadas por sujeitos externos, comumente não são bem sucedidas, 

aumentado sua sensação de impotência. Considera-se assim, que, 

 

[...] projetos de formação continuada voltados para a prática, a interação e o 

intercâmbio de experiências, no qual o professor não apenas escute, mas 

tenha a oportunidade de expor suas idéias e ouvir outros colegas, são 



 

2097 

 

excelentes oportunidades de crescimento profissional e agregação de valores 

(CARVALHO, 2005. p. 86). 

 

Diante do exposto, foi proposto um projeto de extensão estabelecendo-se uma 

parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de Orizona-GO e o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano Campus Urutaí (IFGoiano-Campus Urutaí), 

envolvendo o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), 

Programa de Consolidação de Licenciaturas (Prodocência) e Direção de Extensão do 

referido campus (Direx). Tais parcerias aconteceram no sentido de promover ações de 

formação continuada voltadas aos professores de Ciências vinculados à Secretaria 

Municipal de Educação de Orizona-GO. 

Mesmo não sendo possível o estabelecimento de generalizações em nível 

nacional, Megid Neto, et al. (2007) salientam que a formação inicial de professores tem 

ocorrido de forma precária com fragmentação do currículo, o que justifica cursos de 

formação continuada visando a atualização e suprindo as deficiências desta formação. 

Os autores consideram ainda que a existe uma lacuna e falta de integração da 

universidade com a educação básica. 

Neste contexto, a Secretaria Municipal de Orizona-GO manifestou interesse em 

oportunizar momentos formativos com os professores das diversas áreas do 

conhecimento, convidando, no início do ano letivo de 2017, professores vinculados a 

Instituições de Ensino Superior (IES), que atuassem nas áreas específicas do ensino, 

dando abertura para o estabelecimento de parcerias mais duradouras e efetivas. Esta 

ação coincide com os argumentos de Pinho, Morais & Santos (2015), ao afirmarem que 

“para haver mudanças nas práticas metodológicas, e que essas incorporem a criatividade 

no processo de ensinar, é imprescindível a percepção docente de que o conhecimento é 

um contínuo aprender” (p. 133).  

O objetivo do projeto proposto foi o desenvolvimento de ações de formação 

continuada com professores de ciências da Rede Municipal de Orizona-GO sob a 

coordenação de duas professoras de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) 

vinculadas ao IFGoiano Campus Urutaí, com participação direta de um grupo de 

licenciandos em Biologia e Química.  
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EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NO CONTEXTO DA REDE MUNICIPAL DE 

ORIZONA-GO 

No encontro formativo voltado à área de Ciências Naturais, os professores da 

Rede Municipal solicitaram a ampliação das atividades, voltadas à construção de 

materiais didáticos de baixo custo que pudessem ser utilizados no contexto das escolas 

rurais onde atuam. Diante disso, surgiu a ideia de promover a integração entre 

programas já existentes no IF Goiano (Pibid e Prodocência), para a elaboração de 

sequências didáticas a serem implementadas no contexto das escolas municipais de 

Orizona-GO. 

As ações inovadoras envolveram licenciandos dos cursos de Ciências Biológicas 

e Química, bem como professores de Ensino Básico, Técnico e Tencológico (EBTT) de 

ambas as áreas, sendo propostas de acordo com a demanda sinalizada pelos próprios 

professores envolvidos. Conforme Fernandes, et. al (2006), a inovação é tarefa de 

transgressores. Daqueles que estão convencidos de que a ordem habitual e rotineira do 

ensino deve ser alterada por novas formas de comunicação didáticas, por novas formas 

de compreender o mundo e exercer a docência (p. 105-106). 

Ressalta-se a importância da iniciativa da Secretaria Municipal de Orizona em 

buscar a parceria, já que, segundo Urzetta e Cunha (2013), 

 

[...] a qualificação de professores, para melhorar a qualidade da Educação, 

tem de ser acompanhada por políticas que garantam: a reorganização da 

estrutura administrativa, a valorização dos professores, a disponibilidade de 

recursos financeiros e materiais, e o planejamento participativo (p. 842). 

 

As ações voltadas à formação continuada de professores de Ciências do município 

de Orizona-GO foram idealizadas a partir de um convite para a professora proponente 

do projeto desenvolvido feito pela Secretaria Municipal de Educação do referido 

município. O contato inicial foi realizado no início do ano de 2017, com solicitação de 

um momento formativo de 10 horas com a finalidade de tratar de assuntos relativos à 

formação do professor de Ciências, tendo em vista que dos 12 (doze) professores de 

Ciências efetivos da Rede Municipal de Educação de Orizona, nenhum tem formação 

inicial na área específica, apesar de todos serem pós-graduados em outras áreas. O 

encontro aconteceu no dia 28 de abril de 2017, tendo sido abordados os seguintes temas: 
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 Histórico do ensino de Ciências no Brasil: do início do século XX à atualidade; 

 Principais dificuldades enfrentadas pelo professor de Ciências; 

 O papel do professor reflexivo; 

 Abordagens CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) no ensino de Ciências; 

 Ensino de Ciências em tempos de hiperconectividade; 

 Noções de interdisciplinaridade e Aprendizagem Significativa. 

Durante o encontro, os professores sinalizaram o interesse em participarem de 

novos encontros, mais voltados ao desenvolvimento de recursos didáticos para 

dinamizar o ensino de Ciências, já que a maioria das escolas se localiza no meio rural e 

não contam com laboratórios kits para a realização de aulas práticas. Além disso, 

relataram dificuldades para a realização de tais atividades sem uma orientação 

específica, já que nenhum deles tem formação inicial em Ciências. Tal informação pode 

ser confirmada por meio da análise da figura 1, que foi obtida por meio de um 

questionário aplicado entre os docentes como diagnóstico da realidade à qual se 

inseriam, a fim de que as atividades fossem elaboradas de maneira mais direcionada. 

Concordamos que as atividades propostas pelo projeto de extensão em questão 

estão alinhadas às perspectivas da racionalidade técnica que, segundo Gibin e Oliveira 

(2014, p. 48) “as questões educacionais são tomadas como problemas técnicos a serem 

estudados pelos pesquisadores e acadêmicos, detentores das teorias”. Reconhecemos as 

críticas a tal modelo como válidas, uma vez que Schön (1983) apontou que docentes 

formados por tal modelo se tornam dependentes de técnicas e metodologias aprendidas 

durante sua formação. No entanto, justificamos a realização das atividades nesse 

formato pelo fato de a equipe do IFGoiano ter sido procurada pelos próprios 

professores, que apresentaram tal demanda. Buscamos assim atender às expectativas do 

grupo, não sem propor reflexões teóricas ao longo das atividades.  
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Figura 1- Cursos de formação inicial dos professores vinculados à Rede Municipal de 

Orizona-GO 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir daí, surgiu a ideia de aliar programas já existentes no âmibito do IF 

Goiano Campus Urutaí, tais como o Programa de Consolidação das Licenciaturas 

(Prodocência) e Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) às 

ações de formação continuada envolvendo os referidos professores. Tal parceria tem 

ainda a potencialidade de fortalecer a licenciatura, oportunizando o contato direto dos 

licenciandos envolvidos com a realidade educacional em questão.  

A estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas que foi 

contemplada com a bolsa de extensão é residente na cidade de Orizona-GO, o que 

facilitou o acesso da mesma ao grupo de professores, otimizando a comunicação entre 

as partes. Os dois discentes voluntários eram componentes do Pibid Interdisciplinar, sob 

a coordenação da professora proponente do projeto de extensão. 

Os extensionistas utilizaram materiais fornecidos pelo Prodocência para a 

criação dos materiais didáticos apresentados aos professores e a Secretaria Municipal de 

Educação de Orizona ficou responsável por fornecer material para a replicação destes 

recursos a seres desenvolvidos nas escolas municipais. A Secretaria Municipal 
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comprometeu-se também a liberar os professores mensalmente para as reuniões, bem 

como o transporte em todas as ocasiões necessárias. 

Após o projeto proposto ter sido aprovado pela Direx do IFGoiano, iniciaram-se 

os encontros mensais com o grupo de professores. No primeiro encontro, entre os doze 

professores, representantes da Secretaria de Educação, licenciandos e a professora 

coordenadora do projeto, foi realizado um levantamento sobre os conteúdos de Ciências 

no Ensino Fundamental II que os professores encontraram maior grau de dificuldade em 

ensinar (Quadro 1). Além disso, foram coletadas informações a respeito das 

expectativas dos mesmos em relação ao projeto. 

Quadro 1- Temas citados pelos professores como mais difíceis de serem abordados 

SÉRIE TEMAS ELENCADOS PELOS PROFESSORES 

6º ano Diversidade do cerrado 

7º ano Doenças 

8º ano Sexualidade 

9º ano Leis de Newton 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Após este diagnóstico, o grupo de extensionistas passou para a parte de estudos e 

preparação das modalidades didáticas que foram elaboradas, contemplando-se todos os 

temas elencados pelos professores como mais difíceis de serem aborados. Tais estudos 

foram orientados pelas professoras EBTT do IFGoiano. Após os estudos, foram 

elaboradas quatro sequências didáticas (respeitando-se os assuntos elencados pelos 

professores) apresentadas em encontros mensais com o grupo de professores. Nestes 

momentos, os professores contribuíram com as metodologias, de forma que as mesmas 

atendessem às expectativas de cada realidade onde seriam aplicadas. Importa ressaltar 

que os extensionistas reproduziram os materiais criados em número suficiente para que 

todos os professores levassem consigo os kits completos para aplicação das atividades 

em seus contextos, conforme representado pela Figura 2. 
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Figura 2- (A) Réplicas de jogo de cartas sobre diversidade do cerrado; (b) Réplicas de 

atividade interativa abordando o sistema reprodutor masculino e feminino. Ambas as 

atividades foram realizadas no primeiro encontro. 

  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Foram realizados quatro encontros com os professores, nos meses de: agosto, 

setembro, outubro e novembro de 2017, sendo que em cada encontro foram 

apresentadas as metodologias criadas pelos extensionistas e a devolutiva dos 

professores em relação à aplicação das metodologias criadas no mês anterior. A 

realização da discussão dos resultados obtidos com a realização das atividades criadas 

pelo grupo foi uma etapa essencial, sendo o momento da reflexão sobre a prática 

docente, fortalecendo o grupo de professores e os licenciandos envolvidos. Ainda nesse 

momento, os professores responderam a um questionário investigativo, visando analisar 

as contribuições  

 

CONCLUSÕES 

Para o escopo do presente trabalho, não será possível apresentar todas as 

análises. Por esse motivo, apresentaremos as impressões dos professores no que se 

refere ao primeiro encontro (Figura 3), em que a maioria dos participantes 

demonstraram satisfação com as atividades criadas pelos extensionistas. 

Os professores destacaram os seguintes aspectos positivos no que se refere às 

atividades realizadas: (i) conhecimento de novas metodologias; (ii) troca de 

experiências entre acadêmicos, docentes de Ensino Superior e docentes da Educação 

Básica; (iii) necessidade de abertura para mudanças. 
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Figura 3- Impressão dos professores em ralação às atividades realizadas no primeiro 

encontro 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

É possível perceber que a grande maioria dos professores reconheceram as 

atividades elaboradas pelos extensionistas como úteis em sua prática pedagógica, no 

entanto, faz-se necessário considerar os profIssionais que não se sentiram contemplados 

pelas metodologias apresentadas. Diante disso, passamos a considerar que, 

 

Analisando-se os atuais programas de capacitação de professores em 

exercício, verifica-se que a construção dos conhecimentos que orientam os 

projetos de inovação continua ocorrendo no exterior do ‘mundo dos 

professores e das salas de aulas’. Esses conhecimentos, considerados de 

maior status que o saber da experiência dos professores, continuam sendo 

impingidos pelos movimentos de inovação no ensino, de forma paradoxal aos 

seus preceitos, ou seja, dentro dos moldes da racionalidade técnica. 

(FREITAS e VILLANI, 2002, p. 217) 

 

A partir de tal observação, o grupo de extensionistas decidiu apresentar 

sugestões que contemplassem a racionalidade crítica como concepção para formação de 

professores de ciências, sugerindo discussões e atividades que envolvessem a criação 

conjunta das estratégias didáticas por parte dos professores, propondo conforme Gibin e 

Oliveira (2014), que o professor seja um intelectual reflexivo, e que tal reflexão envolva 

questões sociais que vão além da sala de aula. Os encontros seguintes seguiram 

diferentes formatos, por entendermos que os saberes docentes precisam avançar além do 

domínio de técnicas. 
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Resumo:  

Este trabalho teve como objetivo principal identificar o estado da arte da formação de 

professores de Biologia a partir das produções que envolvam o estágio curricular 

supervisionado e a prática de ensino de Biologia. Encontramos 5 Dissertações e 3 Teses 

que trataram da dicotomia teoria-prática no âmbito da formação docente inicial, bem 

como das experiências que buscam rediscutir os caminhos da construção do perfil 

profissional do licenciando em Ciências Biológicas no Brasil 

Palavras-chave: Formação docente inicial; Ensino de Biologia; Licenciatura. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho teve como objetivo principal identificar e analisar o estado 

da arte da formação de professores de Biologia a partir das produções que envolvam o 

estágio curricular supervisionado e a prática de ensino de Biologia. O ponto de partida 

desta pesquisa foi a percepção da necessidade de conhecer os estudos publicados, em 

Dissertações e Teses. Estas áreas têm apresentado um salto quantitativo de produções 

científicas e publicações e o levantamento destes trabalhos, sobre o período de 1972 a 

2006, já foi realizado por outros autores (MEGID NETO, 2007; TEIXEIRA, 2012; 

TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2013; TEIXEIRA; SILVA; ANJOS, 2009; TEIXEIRA; 

MEGID NETO, 2006, 2012) 

A relevância deste tipo de investigação se deve ao interesse sobre os problemas 

comuns associados às instituições escolares de educação básica e ao tipo, qualidade e 

forma do ensino que ali é praticado. Todo o cenário e os processos presentes na 

organização e execução do trabalho pedagógico, do ensino e da aprendizagem 

mailto:afvbioufg@gmail.com
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possibilitam inúmeras análises sob diferentes enfoques e tendências teóricas. Segundo 

Almeida e Nardi (2013, p 337) o aumento dos estudos sobre esta área "evidencia a 

relevância do professor em nossa sociedade, independentemente de se tratar de um 

estudo de caso [...] ou de uma reflexão sobre políticas públicas relativas à formação ou à 

atuação profissional". 

Outrossim, a formação de professores é um tema clássico e recorrente. Saviani 

(2009) afirma que desde Comenius, séc. XVII, a formação docente foi questionada 

como necessidade e isto resultou na criação do primeiro estabelecimento de ensino 

voltado para esta formação, o Seminário dos Mestres, em Reims (França) no ano de 

1684. No séc. XIX a formação de professores tomou maior foco, indagando sobre a 

instrução popular após a Revolução Francesa. Este cenário propiciou o surgimento das 

Escolas Normais com a única finalidade de formar professores (FREITAS, 2003; 

SAVIANI, 2009). 

A formação de professores eclodiu no Brasil somente após a ‘independência’, 

quando iniciou-se a discussão sobre a estruturação da instrução popular. Era urgente 

pensar a dimensão pedagógica vinculado-a aos movimentos que provocariam reformas 

na sociedade. Contudo, discutir a formação docente requer a interligação entre as várias 

facetas do trabalho docente - a prática, as metodologias aplicadas, os saberes, a 

legislação reguladora da formação e da profissão, políticas de formação, o currículo das 

licenciaturas, a identidade, as representações, entre outras estruturas de constituição do 

fazer docente (FREITAS, 2002; PIMENTA, 2012). 

Pensar a sala de aula em sua multiplicidade de possibilidades torna-se 

importante para repensar o processo de ensino-aprendizagem a partir da construção de 

conhecimentos, tomando a estrutura organizacional deste processo como ponto de 

partida: a ação docente envolvida. Sendo assim, o contexto da formação do professor 

tem sido influenciado pelo movimento para a profissionalização, a qual visa o 

desenvolvimento sistemático da profissão. Para Libâneo (2004, p. 5), 

 

Ante às necessidades educativas presentes, a escola continua sendo lugar de 

mediação cultural, e a pedagogia, ao viabilizar a educação, constitui-se como 

prática cultural intencional de produção e internalização de significados para, 

de certa forma, promover o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral dos 

indivíduos. O modus faciendi dessa mediação cultural, pelo trabalho dos 



 

2107 

 

professores, é o provimento aos alunos dos meios de aquisição de conceitos 

científicos e de desenvolvimento das capacidades cognitivas e operativas, 

dois elementos da aprendizagem escolar interligados e indissociáveis. 

 

Face ao exposto, é necessário discutir a formação de professores com a 

finalidade de compreender a habilidade de organização do trabalho pedagógico, por 

meio de ‘Estágio Curricular Supervisionado’ e da ‘Prática de Ensino’, como fator ímpar 

no ensino de Biologia.  

Na atividade da formação docente, bem como para a educação em Ciências, 

surgem novas exigências quanto à mobilização de diferentes saberes, habilidades e 

conhecimentos na e da prática pedagógica. Mazzeu (1998, p.5) apresenta os seguintes 

argumentos sobre a formação do professor: 

 

A formação de professores [...] toma como ponto de partida os problemas 

enfrentados pelos professores na tentativa de assegurar o domínio efetivo do 

saber escolar pelos alunos. Parte, portanto, das próprias dificuldades de 

aprendizagem dos alunos, considerando-as como desafio cuja superação 

possibilita o crescimento do professor na medida em que revela suas próprias 

dificuldades, seja em relação ao conteúdo escolar, seja em relação aos 

procedimentos de ensino. 

 

Nesta perspectiva, Sforni (2004, p.5) afirma que "apropriar-se do conteúdo e da 

forma de interação dele com a realidade não é um processo simples, exige uma 

mediação intencional (grifo nosso) sobre esses dois aspectos". Ou seja, o fazer docente 

deve acontecer de forma consciente, não instintiva ou espontaneamente, para que seja 

alcançada a aprendizagem numa perspectiva dialógica entre alunos, conteúdo, objetivos 

de aprendizagem, estratégias de ensino, controle e avaliação, além da interação entre 

alunos e professor, a partir da unidade dialética do processo didático-pedagógico. 

Os professores são sujeitos e objetos do conhecimento, com a finalidade de 

alcançarem um tipo de formação que lhes permita incluir conhecimentos dos saberes 

profissionais na prática pedagógica. [...] Os saberes didáticos possibilitam aos 

professores o diálogo com o conhecimento produzido pela ciência e ajudam na 

utilização desta no processo de ensino-aprendizagem (RIBEIRO, 2008, p.29-31). 

 

O estágio curricular supervisionado e a prática de ensino 
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Segundo Pimenta (2012), o estágio supervisionado e a prática de ensino, sendo 

esta última atualmente denominada como ‘Prática como Componente Curricular’ 

(PCC), proporciona aos licenciandos a construção do aprendizado com os profissionais 

experientes da atividade docente, como a práxis reflexiva. Desse modo, a simples 

experiência é suplantada pela discussão das experiências, dos limites, dos desafios e das 

possibilidades, tomando a reflexão da prática como ponto de partida para o 

desenvolvimento da atividade docente inicial, em constante diálogo com a realidade e 

suas múltiplas facetas. 

Nesta perspectiva, conhecer e vivenciar o campo de atuação profissional docente 

se faz necessário para superar impactos como o espanto "diante da real condição das 

escolas e suas contradições entre o escrito e o vivido, o dito pelos discursos oficiais e o 

que realmente acontece" (Pimenta, 2012, p. 11), entre o que pensamos, o que 

acreditamos e o que fazemos. Ainda percorrendo esta discussão da prática, vale 

incorporar uma concepção que ultrapasse o entendimento de senso comum da prática 

como "receita ou mera técnica" (GATTI, 2012) a ser aplicada em qualquer contexto e 

com quaisquer sujeitos.  

Contudo, não podemos perder de vista a necessidade de discutir as propostas 

legais para as licenciaturas, o que é proposto nos documentos das Instituições de Ensino 

Superior (IES) e o que é praticado no cerne dos cursos de formação de professores. 

Gatti (2012, p. 18) também ressalta esta questão e ainda aponta para a vitalidade do 

"conhecimento que vem com o exercício da profissão e as experiências vividas" no 

contexto escolar. 

É importante considerar que a maior parte da população brasileira em idade 

escolar frequenta as escolas dos sistemas públicos de educação básica (Pimenta, 2012). 

Os números divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (BRASIL, 2013) corroboram tal afirmação, uma vez que existem mais 

de cinquenta milhões de alunos matriculados na educação básica, sendo que destes 

cerca de oito milhões e seiscentos mil alunos estão nas instituições de ensino privadas.  

Assim, pensar a formação docente e o componente prático deste processo requer 

pensar e discutir a qual público se destina, os contextos que serão vivenciados, os 
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saberes, os devires na perspectiva do professor enquanto ser humano, formador e 

trabalhador. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho caracteriza-se como pesquisa do tipo "estado da arte". Recebem a 

definição de Estado da Arte, segundo Ferreira (2002, p.2), todas as pesquisas 

bibliográficas que, 

 

Parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir uma certa 

produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando 

responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados 

em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido 

produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações 

em periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários. 

Também são reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter 

inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o tema 

que busca investigar, à luz de categorias e facetas que se caracterizam 

enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno 

passa a ser analisado.  

 

Nesta perspectiva, o nosso trabalho se caracteriza como Estado da Arte e teve 

como objetivo realizar um levantamento bibliográfico específico sobre a formação de 

professores em Biologia, enfocando o que foi produzido em relação ao ‘Estágio 

Curricular Supervisionado’ e à ‘Prática como Componente Curricular’ em cursos de 

formação inicial, no período de 2007 a 2018.  

Pesquisamos as Teses e Dissertações disponíveis na Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia
2
 (IBICT). Nessa base de dados, utilizamos três palavras-chave, 

concomitantemente: formação, professores, biologia. Com o intuito de refinar a busca, 

aplicamos dois filtros no modo de pesquisa avançada do site da BDTD, o período das 

publicações, 2007 a 2018, e a procura dos descritores no título e no assunto dos 

documentos. Após esse primeiro levantamento, identificamos os trabalhos relacionados 

ao ‘Estágio Curricular Supervisionado’ e à ‘Prática como Componente Curricular’ e os 

analisamos a partir dos descritores a seguir: título, ano de publicação, instituição de 

                                                           
2
 Endereço do site da BDTD/IBICT: http://bdtd.ibict.br/vufind/ 
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origem, autor e orientador, tipo do trabalho (Tese ou Dissertação), objetivo geral da 

pesquisa, principais resultados encontrados e conclusão. 

Após a análise das informações das publicações, traçamos o perfil do estado da 

arte da formação de professores em Biologia no Brasil que apresentamos neste trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na coleta de informações sobre o estado da arte realizada, delimitamos o período 

de publicações entre 2007 e 2018 com a finalidade de conhecermos como a pesquisa na 

área da formação de professores de Biologia ocorreu em um período recente e sobre o 

qual ainda não há publicação disponível. 

A pesquisa realizada no Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do 

IBICT sobre "formação de professores de Biologia" indicou 68 registros (Quadro 1) 

entre Dissertações e Teses (DTs) publicadas de 2007 a setembro/2018. Deste total, 48 

trabalhos tratavam da formação de professores em conteúdos específicos da Biologia, da 

atuação profissional e da formação continuada. Outras 12 DTs apresentavam como tema 

a discussão sobre o processo de ensino e aprendizagem e a relação do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) na formação de professores. 

Contudo, a análise da PCC e do Estágio Curricular foram discutidos em apenas oito 

Teses ou Dissertações.  

 

Áreas Quantidade Teses/ 

Dissertações 

Formação em conteúdos específicos da Biologia 20 

Atuação profissional e formação continuada 18 

Formação e currículo das licenciaturas 10 

Processo de ensino e aprendizagem 04 

Pibid e sua relação com a formação inicial de professores 08 

Formação inicial – estágio curricular supervisionado 05 

Formação inicial – prática como componente curricular 03 

Total 68 
Quadro 1. Temas das DTs pesquisadas no Banco de Teses da Capes - período de 2007 a 2018. 

 

Dentre os 68 trabalhos disponíveis, apenas oito tratam da formação inicial tendo 

como eixo de discussão o ‘Estágio Curricular Supervisionado’ e a ‘PCC’. Verificamos o 
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maior número de trabalhos como resultado de pesquisas de Mestrado, cinco 

Dissertações, em comparação às três Teses. Dessas pesquisas, destacamos suas 

características no Quadro 2, partindo dos descritores previamente definidos. 

 

Título Ano Instituição Autor Tipo do 

trabalho 

Objetivo geral 

Estágio Curricular Supervisionado 

Formação de 

professores de 

ciências 

biológicas na 

UFC: um estudo 

de caso a partir do 

estágio 

supervisionado 

 

2010 

 

Universidade 

Federal do 

Ceará 

 

Raphael 

Alves 

Feitosa 

Dissertação 

 

Estudar as 

contribuições das 

práticas curriculares 

dos Estágios 

Supervisionados na 

formação dos 

licenciandos em 

Ciências Biológicas da 

UFC. 

Investigação 

sobre um grupo 

de pesquisa como 

espaço de 

formação inicial 

de professores e 

pesquisadores de 

Biologia 

 

2011 

 

Universidade 

Estadual 

Paulista 

 

Lourdes 

Aparecida 

Della 

Justina 

 

Tese 

 

Evidenciar como a 

abordagem 

epistemológica da 

biologia pode ser 

inserida na formação 

inicial de professores e 

pesquisadores 

Perspectiva CTS 

em estágios 

curriculares em 

espaços de 

divulgação 

científica: 

contributos para a 

formação inicial 

de professores de 

Ciências e 

Biologia 

 

2013 

 

Universidade 

Federal de 

São Carlos 

 

Christiana 

Andrea 

Vianna 

Prudêncio 

Tese 

 

Identificar elementos 

teóricos e 

metodológicos desses 

referenciais nas 

práticas de ensino 

elaboradas pelos 

licenciandos, 

organizadas na forma 

de projetos de 

extensão; verificar 

possíveis mudanças em 

suas concepções com 

relação ao ensino e à 

ciência neste contexto 

de formação e 

investigar como os 

licenciandos 
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reconhecem as 

possibilidades de 

incorporação desses 

referenciais no 

contexto tanto da 

Educação Formal 

quanto da Educação 

Não Formal. 

O estágio 

supervisionado 

obrigatório na 

formação do 

professor de 

ciências 

biológicas da 

UFRPE: olhares 

de estagiários e 

orientadores 

 

2014 

 

Universidade 

Federal Rural 

de 

Pernambuco 

 

Edna Silva 

Barreto 

 

Dissertação 

 

Analisar o 

desenvolvimento do 

Estágio 

Supervisionado 

Obrigatório na 

formação do futuro 

professor de Ciências 

Biológicas da 

Universidade Federal 

Rural de Pernambuco 

(UFRPE). 

O estágio e a 

formação dos 

futuros docentes 

de Biologia: a 

participação dos 

professores da 

escola básica 

 

2018 

 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de 

São Paulo 

 

Caroline 

Arantes 

Magalhães 

Tese 

 

Problematizar as ações 

dos quatro professores 

co-formadores, no 

Estágio 

Supervisionado, 

investigando como 

percebem seu papel 

formador e em que 

condições 

desenvolvem seu 

trabalho. 

Prática como Componente Curricular 

Título Ano Instituição Autor Tipo do 

trabalho 

Objetivo geral 

A prática como 

componente 

curricular na 

formação do 

professor de 

biologia: 

contribuições? 

 

2013 

 

Universidade 

Federal Rural 

de 

Pernambuco 

 

Alessandra 

Maria 

Pereira 

Martins da 

Silva 

Dissertação 

 

Investigar a 

contribuição da Prática 

como Componente 

Curricular (PCC) na 

formação do professor 

de Biologia 

A prática como 

componente 

2013 

 

Universidade 

do Vale do 

Francisca 

Ocilma 

Dissertação 

 

Investigar a prática 

pedagógica na forma 
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curricular na 

formação de 

professores do 

curso de 

licenciatura em 

Biologia do IFPI 

campus Floriano 

 

Rio dos Sinos 

 

Mendes 

Monteiro 

de componente 

curricular do Curso de 

Licenciatura em 

Biologia do IFPI 

campus Floriano, 

postulando verificar o 

delineamento dessas 

400h de PCC no 

projeto pedagógico do 

curso e, nesta 

perspectiva, 

compreender se essas 

atividades são 

elementos 

articuladores entre 

teoria e prática e 

qualificadores da 

formação inicial e da 

(futura) ação docente. 

A prática 

pedagógica como 

componente 

curricular na 

formação de 

professores: a 

visão de 

graduandos do 

curso de Ciências 

Biológicas 

(diurno) da 

Universidade 

Federal de Santa 

Catarina 

 

2015 

 

Universidade 

Federal de 

Santa 

Catarina 

 

Orlandi, 

Elisa 

Margarita 

 

Dissertação 

 

Analisar como se dá 

um dos aspectos da 

formação de 

professores do curso de 

licenciatura em 

Ciências Biológicas 

(diurno) da 

Universidade Federal 

de Santa Catarina. 

 

Os trabalhos pesquisados possuem como eixo central a discussão da formação 

docente inicial, o processo do desenvolvimento da prática docente como parte integrante 

e de grande relevância para a superação da dicotomia ‘teoria-prática’. As investigações 

sobre a influência do Estágio Curricular Supervisionado e da PCC como ponto fundante 

para a construção de conhecimentos e elaboração de habilidades profissionais estiveram 

no foco dos estudos acima listados. Entretanto, discutir e avaliar o processo de formação 
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docente inicial merece fazer parte do escopo das pesquisas na área de Educação, tendo 

em vista a dinamicidade do ambiente escolar e a evolução social, política, cultural e 

científica à qual estamos imersos. 

Teixeira (2008) constatou, no período de 1972 a 2004 (316 DTs), que cerca de 

1/3 da produção total na área de ensino de Biologia discute questões relacionadas aos 

professores. Teixeira, Sousa e Santana (2011) encontraram 105 trabalhos enfocando a 

formação de professores no período de 1972 a 2006. Todavia, dentre eles encontram-se 

vários subtemas como currículo, metodologias, estudos de caso, relatos de experiência, 

formação inicial, formação continuada, licenciatura etc. 

Os dados da presente investigação ratificam outras pesquisas, de autores como 

André et al. (1999) e Pimenta (1996), uma vez que eles também indicaram a prevalência 

da discussão entre a dicotomia da formação específica versus a formação pedagógica, 

indagando currículos e metodologias, articulação entre teoria e prática, a identidade dos 

atores envolvidos no processo educativo e suas representações. 

Discutindo o estágio e a prática de ensino como eixo articulador da formação 

docente, Pimenta (2012) destaca que o estágio e a prática "como pesquisa e com 

pesquisa superam dicotomia teoria e prática e contribuem para formação de melhor 

qualidade de professores". Além disso, eles "relacionam estudos, análise, 

problematização, reflexão e proposição de soluções para o ensinar e o aprender" (p.16). 

Ademais, esta autora ainda ressalta que estes dois componentes "compreendem 

movimentos de reflexão sobre as práticas pedagógicas, o trabalho docente e as práticas 

institucionais, situados em contextos sociais, históricos e culturais" (p. 17), tendo em 

vista que os "problemas encontrados na escola são janelas abertas para a reflexão e para 

a pesquisa" (p.18). 

Pensar sobre as relações que se estabelecem na sala de aula requer pensar sobre 

a práxis docente e o processo de ensino e aprendizagem com os sujeitos envolvidos. A 

formação do professor é de suma importância na perspectiva de valorização da carreira 

e na construção de uma identidade sólida, capaz de refletir sobre sua ação e reavaliar e 

propor caminhos outros para a formação de alunos conscientes de seu papel na 

construção do conhecimento. Nesta perspectiva, Freitas (1999, p. 19) afirma que, 
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Faz parte também dessa trajetória na luta pela formação a definição de uma 

política nacional global de formação dos profissionais da educação e 

valorização do magistério, que contemple de forma prioritária no quadro das 

políticas educacionais, e em condições de igualdade, a sólida formação inicial 

no campo da educação, condições de trabalho, salário e carreira dignas e a 

formação continuada com um direito dos professores e obrigação do Estado e 

das instituições contratantes. 

 

Neste sentido, indicando a contemplação, ainda que parcial, dos pontos citados 

pela supracitada autora, pode-se citar as normatizações dos currículos dos cursos de 

graduação pelo Ministério da Educação (MEC) e Conselho Nacional de Educação 

(CNE), programas nacionais como Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), Programa de Formação Inicial e Continuada, Presencial e a 

Distância, de Professores para a Educação Básica (PARFOR), Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) com cursos de graduação e pós-graduação à distância, Programa de 

Consolidação das Licenciaturas (Prodocência), Programa Novos Talentos, entre outros. 

Contudo, vale ressaltar que estes programas são efêmeros e os frutos ainda estão em 

processo de estudo e análise. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho objetivou identificar um cenário do desenvolvimento da produção 

sobre a formação de professores em Biologia e, como resultado, desvelou que ainda há a 

necessidade de continuar este levantamento, buscando delimitar os aspectos teóricos e 

metodológicos que caracterizam esta produção acadêmica. 

Outrossim, foi possível perceber que a produção na área de formação de 

professores em Biologia, apesar da expansão identificada, ainda necessita aprofundar 

estudos sobre a prática docente que adensem as experiências e seus relatos, mas que 

também proponham a discussão e reflexão da formação docente enquanto um dos 

caminhos reais de transformação do processo de ensino e aprendizagem. 

Ademais, há uma demanda urgente em compreender a escola e seus atores sob 

uma dimensão humana que evoca outras alternativas de construção cultural do 

movimento gerado pelo conhecimento e suas relações com o meio e com os sujeitos, 

sentimentos e ações em profícuo crescimento reflexivo. 
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Resumo:  

De acordo com dados disponibilizados no endereço eletrônico do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), os Programas do Livro compreendem as ações 

de dois programas: o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e o Programa 

Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), nos quais o governo federal provê as escolas de 

educação básica pública com obras didáticas, pedagógicas e literárias, bem como com 

outros materiais de apoio à prática educativa. Desde sua criação, em 1985, o PNLD foi 

aperfeiçoado e teve diferentes nomes e formas de execução. Em se tratando 

especificamente da seleção, compra e distribuição de livros didáticos voltados para a 

Educação do Campo, o primeiro Edital para essa modalidade de ensino data de 2011, e 

a escolha dos livros ocorreu em 2013, com distribuição nas escolas em 2015. O 

surgimento do PNLD Campo ocorreu em função da necessidade de conteúdo próprio a 

realidade do campo, considerando aspectos peculiares a esse modo de vida. O texto aqui 

apresentado, parte de uma pesquisa de doutorado em andamento em andamento, integra 

uma pesquisa mais ampla, financiada pelo CNPQ, que tem como foco uma coleção de 

livros didáticos de Ciências, aprovada pelo segundo Edital PNLD Campo/2014 e os 

saberes de docentes/estudantes do Curso de Licenciatura em Educação do Campo 

(LEdoC)/Ciências da Natureza da Universidade Federal do Piauí - campus Senador 

Helvídio Nunes de Barros, Picos-PI sobre o PNLD Campo e a obra didática eleita na 

pesquisa. Nele, apresentaremos as bases sobre as quais emergem, no Brasil, o PNLD 

Campo, a Educação no Campo e sua relação com os Movimentos sociais no contexto 

das políticas de educação. Para isso, realizamos uma revisão de literatura cujas fontes 

foram documentos oficiais e publicações de pesquisadores/as da área. 

 

Palavras-chave: PNLD Campo; Movimentos Sociais; Livro didático. 
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Introdução  

De acordo com dados disponibilizados no endereço eletrônico do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), os Programas do Livro 

compreendem as ações de dois programas: o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) e o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), nos quais o governo 

federal provê as escolas de educação básica pública com obras didáticas, pedagógicas e 

literárias, bem como com outros materiais de apoio à prática educativa.  

O PNLD, desde sua criação, em 1985, tem sido aperfeiçoado, o que resultou na 

alteração de seus objetivos, formas de execução e ampliação da oferta e distribuição 

tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista do público e etapas de 

ensino quanto das modalidades da educação escolar. É assim que no ano de 2011, o 

governo brasileiro, por meio do Ministério da Educação, publica o primeiro edital do 

PNLD para o atendimento ao público da Educação do Campo
3
.  O surgimento do 

PNLD Campo ocorreu em função da necessidade de conteúdo próprio a realidade do 

campo, considerando aspectos peculiares a esse modo de vida.  

Desse modo, o PNLD Campo é bastante recente, considerando a existência do 

PNLD, uma das justificativas para a existência de um número reduzido de pesquisas 

sobre livros didáticos de Ciências aprovados por este programa. Se considerarmos as 

diretrizes do PNLD Campo acerca das abordagens de ensino e aprendizagem, portanto, 

sobre os sujeitos do campo e seus modos de vida, existem questões de pesquisa em 

aberto para o tratamento a ser dado por esses livros. Nessa perspectiva é que, este 

trabalho, parte de uma investigação de doutorado em andamento, que integra uma 

pesquisa mais ampla, tem como foco apresentar a revisão de literatura sobre livro e 

livros didáticos e a emergência do PNLD Campo, cujas fontes foram documentos 

oficiais
4
 e publicações de pesquisadores/as brasileiros/as. O trabalho intenta ainda 

apresentar os desdobramentos para a formação de professores/as de Ciências. 

                                                           
3
 A escolha dos livros didáticos pelos docentes das escolas de Educação do Campo ocorreu em 2013, com 

distribuição nas escolas em 2015. 
4
 Resolução Nº 40/2011; o Edital PNLD Campo 2013 (Edital de Convocação Nº 05/2011, de 09 de 

setembro de 2011); o Guia PNLD Campo 2013, com as orientações para a escolha e a resenha dos livros 

de Ciências aprovados e, ainda, volumes dos títulos aprovados (Coleção Girassol, Editora FTD); o Edital 

PNLD Campo 2016 (Edital de Convocação Nº 04/2014, de 22 de abril de 2014); o Guia PNLD Campo 

2016, com as orientações para a escolha e a resenha dos livros de Ciências aprovados e, ainda, volumes 
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O que é o livro didático? 

Em se tratando de livros categorizados como didáticos, há uma multiplicidade de 

compreensão acerca dos mesmos na área da Educação. Desse modo, há autores/as que o 

entendem como um recurso ou material didático auxiliar para professores/as e seus/as 

alunos/as, no processo de ensino-aprendizagem de conteúdos escolares numa dada 

disciplina; há aqueles/as que o tomam como mercadoria; e, outros/as tantos/as ainda que 

o têm pensado como produção cultural, como documento ou como dispositivo
5
. 

A compreensão desse tipo de livro como recurso ou material didático, sem 

dúvida, está associada a afirmação, a partir de 1929, de sua utilidade para o processo de 

ensino. O livro didático, com a criação do pelo Ministério da Educação no Brasil, do 

Instituto Nacional do Livro (INL), termina se tornando em um material de utilidade e 

necessidade no espaço escolar para a ação de ensinar.  

Considerando que até a década de 1970, não havia uma política de Estado nem 

de governo voltado para a formação de professores; que o contingente de professores/as 

com formação, no país inteiro, era muito reduzido; que o acesso a informação e 

materiais impressos, entre outras carências materiais e culturais da sociedade e da 

Escola, terminou por sustentar o livro didático como único meio de informação tanto 

para professores quanto para alunos. Se considerarmos o espaço das pequenas cidades e 

do campo, ainda podemos dizer que o livro didático continua sendo o principal suporte 

para o trabalho em sala de aula. 

Assim, se de um lado o livro didático é entendido como recurso ou material 

didático, por outro lado, ele é um produto do mercado editorial, como afirma Gonçalves 

(2017). Nesse sentido, ele é também uma mercadoria que é produzida e consumida. Seu 

consumo é largamente produzido e disseminado pelo mercado em sua estreita ligação 

com o Estado. Ora, o livro didático passa a fazer parte da cultura escolar. É, também, 

                                                                                                                                                                          
dos títulos aprovados (Coleção Novo Girassol, Editora FTD); Decreto Nº 7.352, de 04 de novembro de 

2010; a Base Nacional Comum Curricular (2017), quanto ao que está sendo proposto em relação à 

diversidade cultural, pois mesmo sendo considerada contraditória no que se refere a querer garantir que o 

conhecimento do campo deve ser o mesmo da cidade, buscamos saber se há na base relação com o que 

está proposto no material didático selecionado pelo PNLD Campo e mais, qual a relação entre a 

diversidade cultural e o conhecimento químico que pretendemos identificar na pesquisa. 
5
 Entre estes/as autores/as encontramos Bittencourt (2003), Megid Neto e Fracalanza (2003), Silva e 

Parreira (2013), Gonçalves (2017). 
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por meio dele e com ele que o conteúdo e saberes a serem ensinados e aprendidos na 

escola são veiculados. 

Com isso, todo um modo de conceber e produzir esse tipo de livro é colocado 

em funcionamento, o que explica a determinação de critérios quanto a sua apresentação, 

organização metodológica, onde os conteúdos são apresentados de forma gradual e em 

sequência, com linguagem compatível a série/ano na qual será trabalhado. 

(GONÇALVES, 2017). Ainda segundo Gonçalves (2017), outras características do livro 

didático é o fato de ele ser específico de uma dada disciplina e o caráter temporário de 

sua demanda – distinto dos demais livros que não apresenta essa temporalidade para a 

sua leitura. Além disso, esse tipo de livro ao mobilizar saberes e conhecimentos 

escolares mobiliza conceitos e práticas da ciência e da cultura pois, ele dialoga com seu 

público: estudantes e docentes da escola. 

A partir do exposto, é possível o entendimento do livro didático como produção 

cultural, ele carrega e expressa saberes, valores e modos de existências. É, pois, desse 

modo, como uma produção capaz de dialogar com os diferentes sujeitos que a política 

do livro no Brasil modelando e sendo modelada pelo que se definia como sujeitos 

escolares e pelo processo de serialização e disciplinarização do conhecimento escolar. 

Não obstante, para esses sujeitos pertencentes a espaços diversificados – cidades, 

campo, localizados em lugares particulares na Escola – ensino fundamental ou médio, 

Educação de Jovens e Adultos ou Educação do Campo, são destinados livros didáticos 

particulares. 

Assim, vimos emergir como parte da política do livro em nosso país o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) e, no interior deste, o Programa Nacional do Livro 

Didático do Campo, como resultante de diversos movimentos. É desse último programa 

e de sua relação com o movimento social que nos deteremos no próximo item deste 

texto. 

 

Movimentos Sociais e o PNLD Campo – conexões desconexas 

Pode-se dizer que a Educação do Campo tem suas raízes nas ações educativas 

estabelecidas pelos Movimentos Sociais, de modo mais específico no Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Comissão Pastoral da Terra (CPT), 
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Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) e Movimento 

Eclesial de Base (MEB). Segundo Souza (2) (s/d, p.3), esse Movimento teve início em 

1979, em Cascavel (PR), e fora composto por diversos segmentos: posseiros, atingidos 

por barragens, migrantes, meeiros, parceiros, pequenos agricultores. Dentre as 

reinvindicações, a educação se faz bastante presente e dessa forma, desde 1984 o 

Movimento luta pelo acesso à educação pública, gratuita e de qualidade em todos os 

níveis para as crianças, jovens e adultos de acampamentos e assentamentos. Os esforços 

nessa área buscam alfabetizar todos os trabalhadores rurais de acampamentos e 

assentamentos, e a conquista de condições reais para que todas as crianças e 

adolescentes estejam na escola.  

Assim, em 1997 aconteceu I Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da 

Reforma Agrária (promovido pelo MST com apoio da UNESCO, UNICEF, CNBB e 

UnB), defendendo a seguinte concepção para as questões dos povos do Campo: cultura 

como modo de vida, relação com a produção, tempo e espaço, meio ambiente, 

organização da família e do trabalho. Nesta perspectiva que a Educação do Campo 

começou a ganhar “corpo e força” no sentido de incorporar a educação e suas políticas 

norteadoras (TORRES; SIMÕES, 2011, p.02). 

Porém, ainda segundo os autores, somente em 1998 com a realização da I 

Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada na cidade de 

Luziânia em Goiás, que a nomenclatura Educação do Campo partiu de enfoques mais 

concretos a sua efetivação.  

A Conferência teve como objetivo defender o direito dos povos do campo às 

políticas públicas de educação com respeito às suas especificidades, contrapondo-se às 

políticas compensatórias da educação rural, isto é, propunha ideias associadas à 

produção da vida, do conhecimento e da cultura do campo, apontando ações coerentes 

para a escola e para a formação de educadores.  

O tipo de Educação do Campo defendida no evento referiu-se a luta popular pela 

ampliação do acesso, permanência e direito à escola pública de qualidade no campo 

pautadas na concepção de que todos têm o direito de estudar no lugar onde vivem e para 

isso, distintos processos educativos devem ser incorporados no seu Projeto Político 

Pedagógico de modo a atender as especificidades dos grupos e locais.  
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Contudo, na busca de melhores condições para o provimento da Educação do 

Campo, em Agosto de 2004, ocorreu a II Conferência Nacional por uma Educação do 

Campo em Luziânia.  

Em conjunto com essa Conferência ocorreram 25 Seminários que subsidiaram a 

firmação de compromissos por meio das “Cartas dos Estados”, entre os quais aponta-se 

os Comitês de Educação do Campo e de Coordenações de Educação do Campo nas 

Secretarias Estaduais de Educação que objetivava discutir a realidade (os problemas, as 

soluções, as experiências e as especificidades) propondo alternativas para a educação do 

campo, no sentido de respeitar e embasar-se nas Diretrizes Operacionais para Educação 

Básica nas Escolas do Campo (TORRES; SIMÕES, 2011, p.09). 

Dessa forma, segundo os autores, diante de tantas transformações modificou-se a 

nomenclatura de “Educação Rural” para “Educação do Campo”, ressaltando-se que as 

mudanças não ocorreram apenas no sentido da nomenclatura, mas também e 

principalmente, nas bases curriculares, conceitos e provimento operacional de ações 

para o provimento das necessidades específicas dessa população, muito embora, 

saibamos que há ainda muito a ser efetivado.  

Somente em 2011, ficou estabelecido que o FNDE e a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) elaborariam editais de 

convocação, avaliação e seleção de livros para substituir os cadernos de ensino e 

aprendizagem e outros materiais impressos usados nas salas de aula do campo até então. 

 Dessa forma, o PNLD Campo está no I Eixo: Gestão e Práticas Pedagógicas do 

Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO) e tem como objetivo 

distribuir trienalmente materiais didáticos específicos para os estudantes e professores 

do campo que permitam o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem de forma 

contextualizada
6
, em consonância com os princípios da política e as diretrizes 

operacionais da educação do campo na educação básica.  

                                                           
6
 Entendemos aqui que contextualização ocorre ao se associar o conhecimento adquirido com sua origem 

e sua aplicação. Essa ideia surgiu a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9.394/96), 

que propunha a compreensão dos conhecimentos aplicados no cotidiano. Para mais, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s), que orientavam a escola e os professores quando da proposição do 

material, estavam estruturados sobre os eixos principais: interdisciplinaridade e contextualização. Ainda 

podemos considerar que LDB 9.394/96, no artigo 28º, indica como isso pode ser feito, por expor que “os 

sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural 
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A ação do PNLD Campo visa adquirir e disponibilizar coleções com 

metodologias específicas voltadas a realidade do campo e com conteúdos curriculares 

que favoreçam a interação entre os conhecimentos científicos e os saberes das 

comunidades. 

Segundo Faria (2014), as escolas do campo já recebiam os livros escolhidos pelo 

PNLD, porém as propostas pedagógicas desses livros consideravam apenas a seriação 

como forma de organização escolar e o referencial para o desenvolvimento dos 

conteúdos curriculares da sociedade sempre foi exclusivamente urbana.  

 Ainda segundo a autora: 

 

Essa realidade foi o que determinou a SECADI
7
/MEC propor a 

institucionalização de um programa específico para o campo no âmbito do 

PNLD e reconhecer que os livros didáticos deveriam traduzir a concepção 

pedagógica própria da educação do campo ao contemplar as perspectivas dos 

projetos políticos pedagógicos, os princípios do respeito à diversidade e a 

valorização da identidade da escola por meio de projetos pedagógicos e 

metodologias adequadas às reais necessidades dos alunos do campo, bem 

como a flexibilização na organização escolar. (FARIA, 2014, p. 18). 

 

Esse movimento contribuiu para que a Educação do Campo ocupasse espaço no 

cenário educacional, entretanto não assegurou a contemplação de aspectos do campo 

presentes em todas as regiões atendidas pelo PNLD Campo. 

Assim, a partir de 2013 os estudantes do primeiro ao quinto ano do Ensino 

Fundamental de escolas públicas da área rural, com até 100 alunos, seriadas e 

multisseriadas, receberam livros didáticos específicos, que buscaram atender às 

especificidades das escolas do campo. Na intenção de atender a essa demanda, houve a 

indicação de propostas pedagógicas disciplinares e interdisciplinares, que para Carvalho 

e Martins (2014, p. 9), essas formas de composição das obras representaram desafios 

analíticos importantes, porque permitiram a emergência de questões conceituais e 

metodológicas. É valido dizer que, as coleções didáticas selecionadas pelo PNLD 

campo seguem obrigatoriamente as diretrizes da politica de Educação do Campo, de 

acordo com o que está exposto no Decreto N° 7352, de 4 de novembro de 2010, a 

                                                                                                                                                                          
e de cada região, especialmente”.  Portanto, interpretamos que o ensino deve considerar o cotidiano e a 

realidade regional, as experiências vividas pelos alunos, como poderão atuar na sociedade aplicando esses 

conhecimentos. 
7
 SECADI: Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. 
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Resolução CNE/CEB N° 1/2002, a Resolução CNE/CEB N° 2/2008 e a Resolução 

CNE/ CEB N° 4/2010. 

As obras do PNLD Campo compreendem a Alfabetização Matemática, 

Letramento e Alfabetização, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 

Geografia, integradas em coleções multisseriadas ou seriadas, disciplinares, 

interdisciplinares ou por área do conhecimento. Os livros são dos estudantes e 

professores, sem necessidade de devolução ao final do ano letivo. A distribuição 

integral das obras foi feita a cada três anos e nos anos seguintes o FNDE repôs para 

atender as novas matrículas.  Esses materiais didáticos devem ser adquiridos por meio 

de seleção submetidas a Editais específicos para o atendimento das peculiaridades da 

Educação do Campo.  

Desde a criação do Programa, 2 (dois) Editais foram lançados. O primeiro foi o 

EDITAL 05/2011, para selecionar obras didáticas a serem distribuídas no triênio: 2013, 

2014 e 2015. O segundo foi o EDITAL 04/2014, para selecionar as obras de 2016, 2017 

e 2018.  

No ano de 2017, deveria ter sido lançado o terceiro edital, para a seleção do 

triênio seguinte, entretanto por meio do Informe nº 07/2018 – COARE/FNDE, de 

Fevereiro de 2018 (ANEXO B), ficou estabelecido que para os anos de 2019, 2020 e 

2021, as escolas do campo, deverão participar do PNLD destinado às escolas urbanas. 

Entendemos então, que as obras participantes da seleção e submetidas ao 

EDITAL 01/2017, não contemplarão as especificidades da Educação do Campo e que, 

portanto, não deverão priorizar aspectos que favoreçam a contextualização, como é o 

objetivo do PNLD Campo
8
. 

Faz-se necessário dizer que, para a concorrência ao primeiro Edital do PNLD 

Campo, das dezoito (18) editoras inscritas, apenas duas (2) foram selecionadas e 

compuseram o Guia para a escolha dos professores, fato que causa estranheza. Isso, 

principalmente em função de saber-se que a editora que fosse selecionada teria uma 

                                                           
8
 Entretanto, o foco de nossa pesquisa está nos dois editais lançados e que a priori, atendem a proposta do 

Programa. 
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margem de lucro expressiva, pois o governo no primeiro momento distribuiu mais de 

60.000 livros didáticos, entre escolas municipais, estaduais e federais. 

Dessa forma, concordamos com Apple (1995, apud VIEIRA, 2013, p.75) quando 

afirma que o livro é um produto de mercado, em particular quanto ao fato de que a 

edição de livros didáticos é uma atividade lucrativa para editoras que atuam quase que 

exclusivamente nesse segmento, caso ocorrido com as duas editoras que permaneceram 

com suas obras aprovadas. Ainda seguindo esse pensamento, Vieira (2013) afirma que 

os livros são objeto da cultura escolar e por isso, difundem concepções de mundo, 

conteúdos e métodos de ensino. Por isso, ainda segundo a autora: 

 

Desse ponto de vista, importa ao pesquisador estudar os elementos 

definidores das características pedagógicas e didáticas dos livros, as quais são 

estabelecidas apenas em parte pelas editoras; no caso do PNLD, as 

características gerais e específicas dos livros didáticos são decorrentes das 

definições traçadas pelo Ministério da Educação através de seus documentos 

legais, que se materializam em princípios e critérios de avaliação tomados 

como referência pelas equipes avaliadoras. (VIEIRA, 2013, p. 76).   

 

Dessa forma, o processo de escolha e seleção dos livros deve privilegiar a 

neutralidade das publicações. 
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Resumo:  

O presente artigo baseia-se em um recorte da revisão de literatura de uma pesquisa de 

mestrado em andamento que teve como objetivo geral investigar políticas públicas de 

implantação de tecnologias digitais na rede pública por meio de pesquisa bibliográfica e 

análise documental. O objetivo deste artigo foi apresentar reflexões sobre as políticas 

públicas educacionais de formação inicial e a continuada dos professores, em seus 

aspectos mais gerais e discutir a formação continuada em Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC). Com a inclusão dos recursos tecnológicos no ambiente escolar, 

surgem novas possibilidades metodológicas para interpretar o processo de ensino-

aprendizagem. Assim é importante refletir sobre esse cenário, com os recursos digitais 

permeando as áreas de atuação e capacitação dos profissionais; a necessidade de 

mudanças pedagógicas, a necessidade de analisar como o uso das TIC podem ajudar 

nessa mudança. Ou seja, é necessário promover uma reflexão crítica sobre a prática 

pedagógica. Portanto, é necessária uma formação contínua, orientada para o uso das 

TIC, que não se limite a teorias, mas que estabeleça relações com o mundo vivido e 

percebido pelos sujeitos. 

 

Palavras-chave: TIC. Prática pedagógica. Formação continuada. 

 

Introdução 

A discussão aqui apresentada é parte de uma pesquisa de mestrado em 

andamento, iniciada em 2016, norteada pelo seguinte problema: o Programa Nacional 

de Tecnologia Educacional (ProInfo) existe no Estado de Goiás? Neste Estado, qual a 

sua proposta? Caso exista, como vem sendo implementado? 

Em decorrência desse problema, delimitamos como objetivo geral da pesquisa: 

investigar políticas públicas de implantação de tecnologias digitais na rede pública. Os 

objetivos específicos consistem em: mapear pesquisas científicas sobre o ProInfo, 

publicadas entre 2007 e 2017; investigar como foi implementado o ProInfo em Goiás, 

por meio de pesquisa bibliográfica e documental. Assim configurado, o estudo se torna 
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relevante, considerando que até o primeiro semestre de 2016 não havia nenhuma 

pesquisa publicada, de mestrado ou doutorado, no Catálogo de Teses e Dissertações da 

Capes ou no Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) sobre o 

ProInfo no Estado de Goiás. 

 

Referencial teórico 

A discussão proposta está fundamentada em pressupostos de Lévy (1999) e 

Almeida (2000), que discutem a formação continuada dos professores e sua relação com 

o uso das TIC. Quanto às políticas públicas de Informática na educação brasileira e a 

formação de professores, tomamos como referência Moraes (1997) e Tavares (2002).   

A necessidade de uma formação continuada para os professores tem sido uma 

das grandes preocupações do Ministério da Educação, uma vez que muitos deles ainda 

não tiveram a oportunidade de conhecer os princípios educativos previstos na Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio na prática pedagógica, a fim de poder 

vivenciá-las, questioná-las e confrontá-las com a realidade e necessidades cotidianas em 

suas escolas. Tendo em vista esse quadro, neste trabalho, o objetivo foi, abordar por 

meio de revisão de literatura, políticas públicas educacionais de formação inicial e 

continuada dos professores, em seus aspectos mais gerais e discutir a formação 

continuada em TIC.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), (Lei nº 9.394/96), no 

Artigo 62, estabelece que a formação inicial dos professores para atuar na Educação 

Básica será realizada por meio dos cursos de licenciatura e Pedagogia, de graduação 

plena, oferecidos em universidades e Institutos Superiores de Educação (ISE), 

admitindo também formação na modalidade normal, em nível Médio (BRASIL, 2001). 

Em relação à formação continuada, na LDB/96, encontramos uma diversidade 

de termos que a designam, com destaque para: “capacitação em serviço” (Art. 61, Inciso 

I), “aperfeiçoamento continuado” (Art. 67, Inciso II) e “treinamento em serviço” (Art. 

87, § 4º) (BRASIL, 2001).  

Para uma reformulação da formação pedagógica é necessário a articulação entre 

as políticas educacionais e a percepção de formação enquanto processo de construção 

coletiva. Para Dourado (2007), envolve, também, retomar experiências implementadas 
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por estados e municípios como passos importantes no fortalecimento das ações do 

Ministério da Educação (MEC), que buscam apoiar as políticas de formação de 

professores e os processos de organização e gestão educacional.  

 

Metodologia 

Abordamos na dissertação, uma pesquisa de caráter qualitativo, cuja 

metodologia abrange pesquisa bibliográfica e análise documental. Fundamentadas em 

Gil (1999) e Lüdke e André (1986). 

Neste artigo apresentamos parte da dissertação relacionada ao referencial 

teórico, levamos em conta alguns marcos legais relativos à efetivação das políticas 

públicas de formação de professores e à implementação das TIC na Educação Básica. 

Alguns documentos arrolados nesta análise são: a Lei Federal Nº. 7.232/84 de 29 de 

outubro de 1984, popularmente conhecida como Reserva de Mercado de Informática no 

Brasil; LDB/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Fundamental 

e do Ensino Médio. 

 

Resultados e discussão 

Estamos vivenciando uma época de mudanças motivadas pelos avanços 

tecnológicos. Discutindo o assunto numa perspectiva cultural, Lévy (1999), propõe 

refletir sobre como os “sistemas educativos encontram se hoje submetidos a novas 

restrições” (LÉVY, 1999, p. 170).  

Lévy (1999) vislumbra uma possível reconfiguração da educação, que requer 

repensar o trabalho didático, compreendendo que os professores precisam ter um olhar 

mais atento, comprometido com a formação do aluno para a vida adulta numa sociedade 

com determinadas características. Será necessário buscar soluções e técnicas que sejam 

capazes de ampliar o esforço pedagógico dos professores e formadores, com meios 

audiovisuais, “multimídia” interativa, ensino assistido por computador, televisão 

educativa, tutoriais, entre outros (LÉVY, 1999).  

Conforme aponta Lévy (1999), nessa nova relação do homem com o saber, o 

aprendizado deve ser pensado a partir de espaços de conhecimento emergentes, abertos, 

contínuos, em fluxo, não lineares, organizados a partir de seus objetivos e contextos, 
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cada um ocupando uma posição singular e evolutiva. A aprendizagem não se dá mais 

somente de forma planejada ou definida com antecedência. É necessário construir novos 

modelos de conhecimento, sem escalas lineares e paralelas, pirâmides estruturadas e 

organizadas por pré-requisitos, “convergindo para saberes superiores” (LÉVY, 1999, p. 

158). 

A formação continuada dos professores, nessa perspectiva de construção e 

reconstrução de conhecimentos, aliada às possibilidades de uso das TIC, estabelece uma 

nova forma de pensar sobre o mundo, que vem substituindo princípios, valores, 

processos, produtos e instrumentos que mediam a ação do homem com o meio (LÉVY, 

1999).   

Para Lévy (1999), integrar as tecnologias como apoio ao ensino e aprendizagem 

é um grande desafio para a educação. São necessárias novas competências e atitudes 

para que esse processo seja significativo. 

 

Formação para o uso das TIC na prática pedagógica 

A preocupação com a inércia rotineira da sala de aula em contraposição com a 

necessidade de transformar a prática pedagógica estão propostas tanto na LDB/96 

quanto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio (ALMEIDA, 2000). O prognóstico é de que a “revolução informática” 

promova nas próximas décadas uma rápida transformação na educação, em decorrência 

de uma nova compreensão teórica sobre o papel da escola, estimulada pela incorporação 

das novas tecnologias. 

Segundo Almeida (2000), a introdução de novas tecnologias nas escolas e o 

acesso à Internet pressupõem um universo de novas possibilidades no trabalho em sala 

de aula, no entanto, uma nova atitude profissional não se adquire naturalmente, nem se 

estabelece por imposição ou por decreto, sem que os educadores tenham a oportunidade 

de compreender o significado dessas referências, criticá-las ou mesmo recriar sua 

prática. 

Almeida (2000) afirma que entre os desafios para integração das tecnologias ao 

currículo das escolas brasileiras está a formação dos professores, pois evidenciou-se a 

necessidade de investimento em formação e o envolvimento de todos que atuam na 
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escola para que ocorra a almejada reconstrução dessa como “espaço privilegiado de 

integração social, integrada aos demais espaços de produção do conhecimento, 

promotora da comunicação e da colaboração” (ALMEIDA, 2000, p. 14). Para a autora, 

a integração das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas atividades 

curriculares efetiva-se fundamentalmente na prática do professor, ao qual cabe conhecer 

suas potencialidades, vantagens, limitações e concepções educacionais subjacentes, em 

uma perspectiva de transformação da escola e da sala de aula, em um espaço de 

experiência, visando a formação de cidadãos e de uma vivência democrática, ampliada 

pela presença das tecnologias. Sobre a importância de dominar os recursos 

computacionais, a autora diz o que segue: 

  

Embora o domínio de recursos computacionais não constitua pré-requisito 

para o uso das tecnologias de informação e comunicação na educação, o seu 

inverso, ou seja, o não domínio dessas tecnologias impede o avanço do 

professor em termos de refletir sobre as possibilidades de aplicações 

pedagógicas e de compreender onde, como e porque utilizá-las (ALMEIDA, 

2000, p. 65). 

 

Dentre as diversas ferramentas que auxiliam os educadores e educandos no 

processo de aprendizagem tem-se o computador como aliado. O computador associado 

aos softwares educativos torna-se cada vez mais um ampliador de potencialidades na 

capacitação e aperfeiçoamento dos professores, de alunos e das próprias instituições de 

ensino. 

Segundo Almeida (2000) os softwares educacionais disponíveis, denominados 

Instrução Auxiliada por Computador (CAI) baseados na abordagem instrucionista, 

dentre os quais estão os tutoriais, que são de fácil utilização, proporcionam um ensino 

individualizado, a imediata avaliação das respostas emitidas, favorecendo a motivação e 

a aquisição de determinadas habilidades básicas. Sobre abordagem instrucionista Lopes 

(2014, p. 73-74) diz o que segue: 

 

A abordagem instrucionista assemelha-se à tradicional, diferenciando-se pela 

presença do computador no processo educativo. O ensino é baseado em aulas 

expositivas e prevê a subutilização do computador de modos variados: em 

processos denominados “virtualização do ensino”. [...] O aluno é instruído, 

aprende visualizando o conteúdo “projetado” na tela, em aulas expositivas, 
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nas quais o professor fala e o aluno escuta. A aprendizagem pressupõe, 

assim, um aluno passivo.  

 

Para que os softwares sejam considerados programas educacionais é necessário 

que sejam projetados por meio de uma metodologia que os contextualizem no processo 

de ensino e aprendizagem, embora eles sejam desenvolvidos para determinadas 

finalidades, estas não condicionam seu uso (ALMEIDA, 2000). Desse modo, mesmo 

um software particularmente pensado para mediar a aprendizagem pode não surtir efeito 

se a metodologia do professor não for adequada ou adaptada a situações específicas de 

aprendizagem. 

Nesse contexto, torna-se evidente a importância da atuação do professor e a 

necessidade que ele domine as tecnologias e as teorias educacionais, para que possa 

identificar quais recursos disponíveis têm maior potencial e são mais adequados para 

atingir os objetivos de aprendizagem propostos. “Esse triplo domínio em termos 

tecnológicos, teórico-educacionais e pedagógicos é adquirido em um processo de 

formação continuada” (ALMEIDA, 2000, p. 37), no qual o professor tem a 

oportunidade de desenvolver, explorar as tecnologias, analisar suas potencialidades e 

refletir em grupo sobre as possibilidades de aplicação em sala de aula. 

Segundo Almeida (2000), à crescente demanda da sociedade por uma educação 

que privilegie a utilização das inovações tecnológicas, de modo a preparar o cidadão 

para sua utilização no cotidiano e em suas atividades profissionais, somam-se outros 

desafios aos quais a educação tem procurado atender.  

O acesso às novas tecnologias possibilita uma variedade de propostas educativas 

que enriquecem a vida na escola e a carreira docente. No entanto é preciso compreender 

que a ferramenta tecnológica não é o ponto principal no processo de ensino e 

aprendizagem, mas um equipamento que proporciona a mediação entre educador, 

educando e saberes escolares. Com a necessidade de a escola acompanhar o 

desenvolvimento tecnológico da sociedade, surgem novas tarefas, às quais cada 

professor deve assumir, evidenciando a demanda de formação continuada e da 

especialização dos docentes quanto ao uso das TIC, para que estejam aptos para assumir 

o papel de facilitador da construção do conhecimento pelo aluno. 
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A política de Informática na educação brasileira e a formação de professores 

Moraes (1997) relata o uso de computadores na área de educação desde os anos 

1960, apontando como instituição pioneira na utilização do computador em atividades 

acadêmicas a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do Departamento de 

Cálculo Científico, criado em 1966, e que deu origem ao Núcleo de Computação 

Eletrônica (NCE). 

As mudanças ocorridas no campo das políticas educacionais que orientam a 

preparação dos professores e das escolas públicas para utilizarem as TIC nos processos 

educativos, devem ser compreendidas no contexto da crise econômica do capitalismo 

nos anos 1970.  

Analisando o processo da política de informática do ponto de vista histórico, 

vimos que ele foi contraditório, sobretudo no período 1977-1991, quando o País 

estabeleceu a Lei Federal Nº. 7.232/84 de 29 de outubro de 1984, popularmente 

conhecida como Reserva de Mercado de Informática no Brasil, instituída pela Política 

Nacional de Informática (PNI). Essa lei tinha como objetivo fomentar a indústria 

tecnológica nacional através da reserva do mercado interno às empresas de capital 

nacional. Multinacionais não mais poderiam fazer concorrência com as indústrias 

nacionais, o que possibilitaria o crescimento e fortalecimento dessas. A sua vigência 

seria de 8 anos a partir da data da promulgação (MORAES, 2016). 

Em seu conjunto, aquele período foi internacionalista, em contraste com a 

política nacionalista de informática” (MORAES, 1996, p. 10) ou seja, não era possível 

adquirir equipamentos e softwares estrangeiros. Foi nesse cenário que em 1983 surgiu o 

Projeto Brasileiro de Educação e Informática (EDUCOM).  

O projeto EDUCOM foi o primeiro projeto público a tratar da informática 

educacional, agregou diversos pesquisadores da área e teve por objetivo principal o 

investimento em pesquisas educacionais. Este projeto forneceu as bases para a 

estruturação de outro projeto, mais completo e amplo, o Programa Nacional de 

Informática Educativa (PRONINFE).  O Programa Nacional de Informática na 

Educação (PROINFO), praticamente uma releitura do PRONINFE, teve maior incentivo 

financeiro e maior abrangência no território nacional entre todos os projetos 

(TAVARES, 2002). 
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Para discutir a introdução da informática nas escolas, “foi constituída uma 

equipe Inter setorial, representada por integrantes da Secretaria Especial de Informática 

(SEI), do Ministério da Educação e Cultura (MEC), do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Financiadora de Estudos e 

Projetos (Finep)” (TAVARES, 2002, p. 2). Uma das primeiras realizações dessa equipe 

foi o I Seminário Nacional de Informática Educacional em agosto de 1981. Dentre as 

recomendações resultantes deste Seminário, uma das mais marcantes foi a de que o 

computador deveria ser encarado como um meio que ampliasse as funções do professor 

ao invés de substitui-lo. Também se recomendou que a informática educacional fosse 

adaptada à realidade brasileira, valorizando a cultura, os valores sócio-políticos e a 

educação nacional (TAVARES, 2002).  

A partir deste Seminário surgiu a ideia de criar projetos-piloto de informática 

educacional em universidades, que mais tarde serviriam para estruturar o projeto 

EDUCOM, elaborado por uma comissão criada pela SEI, esse projeto consistia na 

implantação de centros-piloto em universidades públicas, voltados à pesquisa no uso de 

informática educacional, à capacitação de recursos humanos e à criação de subsídios 

para a elaboração de políticas no setor (TAVARES, 2002). 

Uma das metas do projeto EDUCOM era desenvolver a pesquisa do uso 

educacional da informática, o uso da linguagem Logo e da linguagem Basic, disponíveis 

no Brasil. Outra meta era levar os computadores às escolas públicas, para possibilitar as 

mesmas oportunidades que as particulares ofereciam a seus alunos (TAVARES, 2002).   

Segundo Tavares (2002) em 1984, o Centro de Informática do MEC 

(CENIFOR) foi reestruturado para assumir a coordenação do projeto EDUCOM e 

recebeu a responsabilidade de implementá-lo, coordená-lo e supervisioná-lo. Entre 

tramitações burocráticas e com a reestruturação do CENIFOR, os projetos mantiveram-

se instáveis e as Universidades tentaram realizar algumas das atividades a que se 

haviam proposto, para isso associaram a entidades particulares para viabilizar os 

recursos. Com o fim da ditadura militar em 1985 novas dificuldades surgiram, como 

disputas internas no MEC para assumir a coordenação do setor. Novos problemas 

financeiros surgem e o Projeto é alvo de avaliação em 1986. “O relatório da avaliação 

afirma que o projeto EDUCOM cumpre suas metas de acordo com os recursos que 
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possui, não podendo fazer mais devido à inconstância do apoio governamental e pela 

não renovação das bolsas de estudo do CNPq” (TAVARES, 2002, p. 3). 

O início da década de 80 é marcado pela apropriação do uso das TIC nos setores 

empresarial, industrial e educacional. As políticas públicas estavam voltadas para a 

pesquisa do impacto da introdução da informática nesses setores e na capacitação de 

recursos humanos. No projeto EDUCOM percebe-se que o termo “capacitação de 

recursos humanos” está diretamente ligado à formação de professores, como já se 

observou nas descrições das atividades dos centros-piloto. Todos criaram módulos e 

cursos para formação de professores. Algumas instituições propuseram cursos sobre 

tecnologia educacional e/ou informática na educação nos níveis de graduação e pós-

graduação (TAVARES, 2002). 

Com base no EDUCOM e em todos os projetos decorrentes e apoiados por ele, 

em 1989, o governo federal lança o PRONINFE, que tem por objetivo desenvolver a 

informática educativa no Brasil, “através de projetos e atividades apoiados em 

fundamentação pedagógica sólida e atualizada, assegurando a unidade política, técnica e 

científica” (TAVARES, 2002, p. 6).  

 

Quadro 01- A política educacional de Informática na educação brasileira 

Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Moraes (2006) 

 

Segundo Moraes (2006), o ProInfo foi articulado criticamente com as diretrizes 

para a informática e formação de professores do Banco Mundial (BM). O Projeto 

Ano Ação Público alvo 

1985-

1995 

EDUCOM Pesquisadores, professores e alunos do ensino médio 

1987- 

1991 

FORMAR Professores 

1990-

1996 

Projeto 

Eureka 

Alunos de pré-escola, ensino fundamental e 

alfabetização de jovens e adultos 

1990-

1993 

Projeto 

Gênese 

Educadores, da rede pública municipal de São Paulo, 

que já possuíam formação na área de informática 

educativa 

1992-

1995 

PRONINFE Professores, técnicos e pesquisadores 

1996-

2005 

ProInfo Rede pública de educação básica  
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FORMAR, foi criado pelo MEC como um dos componentes do Plano de Ação Imediata 

(PAIE), no entanto esse programa realizou apenas três cursos de formação de 

professores, em 1987 e 1989 na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e em 

1991 na Universidade Federal de Goiás (UFG), quando já estava em vigência o 

Programa Nacional de Informática Educativa (PRONINFE), esses cursos tinham o 

conteúdo baseado na Filosofia e linguagem Logo e na aprendizagem de seus comandos 

básicos.  

Nos projetos municipais Gênese, da Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo - SP, e Eureka, da rede municipal de Campinas - SP, era ofertada a formação 

inicial, mas sua essência era a formação continuada dos professores por equipes de 

apoio eleitas nas próprias escolas nas quais o projeto se desenvolvia. Esse era o 

principal diferencial desses projetos, sua inserção no projeto político-pedagógico da 

escola, onde os representantes em todos os níveis eram eleitos, desde o conselho escolar 

até a equipe de apoio, contava ainda com um representante da escola com direito a voz e 

voto no Conselho de Informática na Educação na Secretaria Municipal de Educação dos 

respectivos municípios (MORAES, 2006). 

O PRONINFE tinha como foco principal a formação contínua e permanente de 

recursos humanos, particularmente os professores. Buscando apoiar o desenvolvimento 

e a utilização da informática no ensino de 1º, 2º. e 3º graus e na educação especial, o 

PRONINFE adotava uma forma descentralizada com a criação de uma estrutura de 

núcleos distribuídos geograficamente pelo país que englobavam os Centro de 

Informática Educativa (CIED), os Centros de Informática na Educação Técnica (CIET) 

e os Centros de Informática na Educação Superior CIES (TAVARES, 2002).  

 

Dentre suas ações prioritárias destacavam-se as atividades voltadas para 

capacitação de professores e técnicos dos diferentes sistemas de ensino, 

desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada, implantação de centros de 

informática educativa, produção, aquisição, adaptação e avaliação 

de softwares educativos. Pretendia-se, também, facilitar a aquisição de 

equipamentos computacionais por parte dos sistemas de educação pública, 

implantação de rede pública de comunicação de dados, incentivo à cursos de 

pós-graduação na área, bem como acompanhamento e avaliação do Programa 

(MORAES, 2007, p. 12).  
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O apoio técnico e financeiro e o reconhecimento por parte de organismos 

internacionais, no caso a Organização dos Estados Americanos (OEA), com a qual o 

Programa manteve, durante vários anos, projetos de cooperação técnica internacional 

foram fundamentais para a sobrevivência do PRONINFE (MORAES, 1997). 

 Essa estrutura e os objetivos já apresentados serviriam de base para a criação do 

PROINFO, que se apresenta a seguir. 

De acordo com Moraes (1997) a Política Nacional de Informática, buscava 

promover e estimular a informatização da sociedade brasileira, orientada para a 

capacitação científica e tecnológica capaz de promover a autonomia nacional, baseada 

em princípios e diretrizes fundamentados na realidade brasileira e decorrentes das 

atividades de pesquisas e da consolidação da indústria nacional. Entretanto, para o 

alcance de seus objetivos seria preciso estender as aplicações da informática aos 

diversos setores e atividades da sociedade, dentre elas educação, energia, saúde, 

agricultura, cultura e defesa nacional.  

Havia um consenso de que a educação seria o setor mais importante para 

construir uma modernidade aceitável e própria, capaz de articular o avanço científico e 

tecnológico com o patrimônio cultural da sociedade e promover as interações 

necessárias (MORAES, 1997).  

 Em 1996 foi realizada uma reavaliação da política de informática na educação 

no país que culminou com a extinção do modelo do PRONINFE, substituindo-o pelo 

ProInfo. Apesar dos limites, o PRONINFE representou um avanço na democratização 

das decisões sobre essa política, por contar com a participação de docentes 

pesquisadores das universidades envolvidas no projeto EDUCOM. A comunidade 

científica teve mais espaço e voz na burocracia estatal (MORAES, 2006).  

O PRONINFE apresentava a seguinte composição: representantes da Secretaria 

da Educação Especial e Superior, centros de informática nas universidades federais, 

escolas técnicas federais, secretarias de educação dos estados, assessorados pelo Comitê 

Especial de Informática na Educação, com representantes de especialistas das 

universidades. O ProInfo, em contraste, era representado apenas pelo Ministério da 

Educação (MEC), mediante a Secretaria de Educação a Distância (SEED) e os Núcleos 

de Tecnologia Educacional (NTE), sob responsabilidade das secretarias de educação, 
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também responsáveis pela capacitação dos professores, que no modelo anterior estava 

sob responsabilidade das universidades (MORAES, 2006). 

Pretto (2001) faz uma análise da formação sob a política do ProInfo e salienta 

que a falta de condições de acesso e as dificuldades em preparar professores e alunos 

para o trabalho com essas tecnologias não podem servir de justificativa para a 

implementação de programas de formação aligeirada, sejam presenciais ou à distância. 

Moraes (2006) confirma a análise de Pretto (2001), quando diz que, apesar dos 

computadores estarem chegando às escolas, uma parte deles não está sendo utilizada, 

dos que estão, a maioria não está integrada ao projeto político-pedagógico da escola. 

Quanto à formação dos professores, quando ela ocorre, é feita de forma aligeirada, sem 

ser organicamente incorporada às atividades escolares. 

O modelo da política de informática do ProInfo, afastou as universidades do 

processo de formação dos professores e instituiu o NTE, que é subordinado à Secretaria 

de Educação e ao MEC, que raramente dialoga com a comunidade educacional. No 

ProInfo, professores individualmente ofereceram alguns cursos, workshops, assessorias, 

mas os programas institucionais de formação de professores que aconteciam no 

PRONINFE, ainda que sistêmicos, acabaram. “Tal fato precarizou a formação dos 

professores, pois é inconcebível que essa formação se dê sem o auxílio, o apoio e a 

responsabilidade da universidade como era no passado” (MORAES, 2006, p. 6). Para 

Moraes (2006), alijar os professores dessa formação é aumentar ainda mais o fosso 

existente entre as classes, pois as camadas dirigentes certamente a terão em detrimento 

das demais. 

Em 1995, o BM estabelece como saída para a educação e exigência para a 

concessão de empréstimos aos países em desenvolvimento, a utilização de tecnologias 

mais eficientes, com a intenção de quebrar o monopólio do professor na transmissão do 

conhecimento, a perspectiva era de que o desempenho dos alunos depende menos da 

formação dos professores e mais do material pedagógico utilizado, um modelo de 

substituição tecnológica, fundado na racionalidade instrumental, de modo que a 

educação acompanhasse a lógica de mercado, quanto mais tecnologia, menor a 

necessidade do trabalho humano. Um ano após a publicação desses textos, o Brasil 
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substitui o PRONINFE pelo ProInfo, excluindo as universidades do processo 

(MORAES, 2006). 

Moraes (2006) afirma que, desde suas origens, a política de informática e a 

informática na educação são dependentes e subordinadas aos padrões internacionais, 

não atendendo aos direitos e necessidades da maioria excluída da população com a 

inclusão das demandas educacionais de formação geral ou tecnológica. Se os NTE não 

têm feito uma formação inicial e continuada de integração, reflexiva, crítica e integrada 

ao currículo, é porque a tecnologia tem sido vista como uma forma de propaganda do 

governo para as escolas públicas, beneficiando grandes corporações, como a Microsoft.  

 

Considerações finais 

À luz desses pressupostos, torna-se razoável pensar que, se não houve até o 

momento uma capacitação mais democrática quanto às novas tecnologias (da 

informática, da informação e da comunicação) é porque não interessa ao Estado e ao 

mercado cada vez mais globalizado ter a maioria da população efetivamente formada. O 

saber é, historicamente, posse de uma elite, e sob o a lógica capitalista estão as novas 

tecnologias, que, em seu conjunto, são meios de produção, instrumentos de poder. No 

Brasil, a gestão do processo de decisão sobre a informática e educação propiciou uma 

base de sustentação política apenas aos atores que direta ou indiretamente se beneficiam 

com os bens que a informática proporciona, afastando desse processo os que dela não 

são proprietários, material ou culturalmente. É necessário construir uma contra 

hegemonia, propor metodologias criativas, tentar uma democratização diante do Estado 

e do mercado, reorientando o uso político, econômico e cultural das novas tecnologias 

em favor das maiorias. 
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Resumo:  

As Tecnologias Digitais (TD) estão cada vez mais presentes na sociedade 

contemporânea e, gradativamente, também vão chegando às escolas, surgindo a 

necessidade de conhecimentos dos professores para manusear os aparatos digitais 

disponíveis e para integrá-los ao processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, o 

Ministério da Educação tem promovido à inserção das novas tecnologias nas escolas 

públicas, um exemplo é a distribuição de tablets, o Tablet Educacional, aos professores 

do Ensino Médio. Contudo, entendemos que, para a efetiva utilização de ferramentas 

tecnológicas digitais no ambiente escolar, não basta somente dar acesso a elas, é preciso 

que se pense também em maneiras de oferecer formação aos profissionais que as 

receberam. Desse modo, este estudo tem como objetivo compreender a importância da 

formação de professores de Matemática para a utilização do Tablet Educacional como 

uma maneira de possibilitar a inserção do aparelho em suas práticas docentes. Para 

tanto, embasados na abordagem da pesquisa qualitativa, nos aproximamos do método da 

pesquisa-ação, envolvendo o planejamento e o desenvolvimento de ações. Os resultados 

evidenciaram que a utilização do Tablet Educacional, como ferramenta de ensino na 

sala de aula de Matemática, dependerá, em grande parte, das ações formativas 

desenvolvidas para a formação dos professores que irão utilizá-lo.  

 

Palavras-chave: Tablet Educacional; Tecnologias Digitais; Formação de professores de 

Matemática. 

 

Introdução 

Na sociedade contemporânea, estamos inseridos em um universo repleto de 

tecnologias que influenciam a vida de todos, desde a nossa formação, as interações 

socioculturais até a maneira de adquirirmos novos conhecimentos. A produção, a 

divulgação, a disseminação e o acesso às informações, afirmam Quaresma et al. (2014), 

têm acontecido de maneira muito rápida, estimulada, em grande parte, pelo 

desenvolvimento dos sistemas informacionais e pelo acesso, cada vez maior, da 

população aos variados aparatos tecnológicos digitais. 
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Nessa perspectiva, as Tecnologias Digitais (TD
9
) têm avançado também os 

muros das escolas e chegado até a sala de aula (CANTINI et al., 2006), em especial, por 

meio de sua utilização pelos alunos, criando a necessidade dos professores de 

Matemática, como também das demais áreas, estarem preparados para lidar com esse 

cenário tecnológico digital que não é mais tão novo.  

Conforme destaca Lopes (2010), o perfil dos estudantes que hoje chegam à 

escola se alterou, transformado pelas TD que constantemente se inovam: “se antes era 

apenas e fortemente a televisão, hoje são os computadores – cada vez menores e mais 

potentes com acesso à Internet” (p.38). A crescente e atual expansão das TD, afirma 

Kenski (2012, p.30), tem modificado o modo de fazer Educação, as “velozes 

transformações tecnológicas da atualidade estão impondo novos ritmos e dimensões à 

tarefa de ensinar e aprender”. 

Considerando-se a escola como espaço social de transformação e 

desenvolvimento, surge a necessidade da incorporação dessas tecnologias em sua rotina, 

de modo que a escola possa acompanhar a dinâmica do mundo contemporâneo, 

atendendo às características do seu “novo” público estudantil e auxiliando, segundo 

Bévort e Belloni (2009), na superação das defasagens que, em geral, separam os 

sistemas educacionais do mundo tecnológico que rodeia os alunos. 

A instituição escolar, nesse contexto, tem o desafio de ressignificar a prática 

pedagógica do seu corpo docente, instigando-o a integrar o uso das tecnologias 

informacionais ao processo de construção de conhecimentos. Quaresma et al. (2014) 

defendem que em uma sociedade que constantemente exige novas aprendizagens, é 

importante que o professor esteja preparado para rever conceitos, (re)construir 

concepções e superar paradigmas. Essa postura apontada pelos autores, é exigida não 

apenas do professor, mas inclusive do aluno, uma vez que a evolução das tecnologias 

provocou mudanças nas relações estabelecidas entre o aprendiz e aquele que ensina. 

Com a disseminação e popularização dos dispositivos móveis digitais, supõe-se 

que a maioria das pessoas tenha o mínimo de conhecimento para o manuseio desses 

instrumentos, mas essa não é uma realidade (BÉVORT; BELLONI, 2009). Neves e 

                                                           
9
 Consideramos como Tecnologias Digitais (TD) os computadores, tablets, smartphones, vídeos, imagens, 

softwares, internet, enfim, os equipamentos e recursos digitais. 
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Cardoso (2013) afirmam que quando falamos das TD na Educação, um dos maiores 

desafios enfrentados pela maioria dos professores é a adequação de suas práticas em 

sala de aula às características do mundo tecnológico, de modo a atenderem as novas 

gerações que frequentam as escolas. Para Prensky (2001, p.2): “nossos instrutores [...] 

que usam uma linguagem ultrapassada (da era pré-digital), estão lutando para ensinar a 

uma população que fala uma linguagem totalmente nova”. 

E apesar da escola ter buscado se equipar com as novas ferramentas 

tecnológicas, a realidade tecnológica atual ainda não atingiu a maioria das escolas, pelo 

menos não é visível, de modo expressivo, como em outros campos (PRETTO, 2013). E 

se tratando, especificamente, da Matemática o cenário não é diferente. Marco (2009) 

adverte que o ensino da Matemática continua centrado na memorização de fórmulas, de 

conteúdo, no formalismo lógico, assim como foi no século passado.  

A escola, afirma Rocha (2008), não pode ficar alheia a esse novo cenário 

educacional. O grande desafio da instituição escolar hoje, continua a mesma autora, 

consiste em trazer essa nova realidade tecnológica digital para dentro da sala de aula, o 

que sugere mudar de forma significativa o processo educacional como um todo, 

reformulando currículos e criando novos modelos metodológicos.  

Entretanto, cabe salientar que não é o fato de se utilizar as TD nos processos de 

ensino e aprendizagem que fará com que os alunos aprendam melhor, e sim como 

utilizamos esses meios e como promovemos a construção desses processos (MORAES 

et al., 2016). Entendemos ser preciso que as TD sejam utilizadas de modo dinâmico e 

criativo, a fim de tornar a sala de aula um ambiente interativo na construção da 

aprendizagem de Matemática. 

Considerando este cenário, no que diz respeito às TD no ambiente educacional, 

o Ministério da Educação (MEC) tem desenvolvido políticas públicas de inclusão 

digital nas escolas com o objetivo de promover o acesso à informação e às tecnologias. 

Com essas iniciativas voltadas para a Educação de Ensino Fundamental e Médio, 

afirmam Carneiro e Silva (2012), procura-se proporcionar aos professores instrumentos 

pedagógicos para o desenvolvimento de novas práticas de ensino.  

Uma iniciativa desenvolvida pelo MEC, foi a distribuição de tablets, em um 

primeiro momento, aos professores do Ensino Médio das escolas públicas (BRASIL, 
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2012). Os aparelhos receberam o nome de Tablet Educacional. O projeto, chamado 

Educação Digital: política para computadores interativos e tablets, tinha o intuito de 

oferecer instrumentos e formação aos professores das escolas públicas para uso das 

Tecnologias Digitais no processo de ensino e aprendizagem (BRASIL, 2012). 

Os tablets, segundo Neves e Cardoso (2013), são aparelhos cuja popularização 

ocorreu em 2010 nos Estados Unidos. São dispositivos móveis que permitem acesso à 

internet, armazenam dados, propiciam edição de documentos, organização de agendas e 

calendários, visualização de fotos e vídeos, leitura de livros, jornais e revistas. Ainda 

para os mesmos autores, oferecer o aparelho, uma tecnologia móvel, aos professores, 

pode significar uma maior mobilidade, acessibilidade e possibilidades didáticas e 

pedagógicas de utilização das TD no dia a dia escolar. 

Para Nascimentos (2014), os tablets são ferramentas que podem proporcionar 

aos professores acesso às novas tecnologias, o que pode contribuir para a integração 

desses sujeitos ao mundo digital. Além disso, os aparelhos podem permitir que os 

professores tenham acesso, conheçam e explorem, por exemplo, materiais e 

experiências de ensino e aprendizagem via os recursos disponíveis no equipamento. 

Entretanto, salienta Rocha (2008), as novas tecnologias inseridas no ambiente 

escolar precisam estar fundamentadas em um importante fator: boa formação dos 

professores, para agregar conhecimentos tantos técnicos como pedagógicos, primordiais 

para que se tenha sucesso na utilização de quaisquer equipamentos tecnológicos. Os 

professores, segundo Quaresma et al. (2014), precisam ter prioridade ao acesso às 

ferramentas e recursos tecnológicos, para que tenham a possibilidade de implementar 

novas propostas metodológicas e práticas inovadoras, promovendo a inclusão digital no 

âmbito escolar. Sendo assim, é preciso também que os docentes estejam abertos às 

novas aprendizagens realizadas por meio das formações contínuas. 

Estar em estado permanente de formação para o uso das TD no contexto escolar 

é indispensável, uma vez que, a todo o momento, surgem novos equipamentos e 

recursos (NEVES; CARDOSO, 2013). E a falta de informação sobre um determinado 

recurso tecnológico digital pode gerar a sua banalização, extinguindo seu uso antes 

mesmo de conhecer suas possíveis contribuições. 
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Em face ao exposto, a realização deste trabalho foi estimulada pelo nosso 

trabalho de conclusão do curso de Especialização em Mídias na Educação, intitulado 

“Formação de professores do Ensino Médio para uso do Tablet Educacional”, 

desenvolvido no ano de 2015. Nesse referido trabalho, realizamos uma atividade de 

formação para o uso do Tablet Educacional com os professores de uma instituição 

escolar integrante da rede estadual de ensino, que oferece a modalidade de ensino 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e que está localizada em um município do interior 

do Estado de Minas Gerais. Nessa escola, os Tablets foram entregues aos oito 

professores do Ensino Médio em 2013, porém tais professores não estavam utilizando o 

aparelho, pois não receberam formação e não possuíam conhecimentos prévios que os 

possibilitassem manuseá-lo. Desse modo, foram desenvolvidas três ações: i) formação 

técnica, ii) formação pedagógica e iii) elaboração, desenvolvimento e avaliação de um 

plano de aula para o uso do aparelho (GONÇALVES, 2015). 

Durante o desenvolvimento desse trabalho de conclusão de curso, a direção de 

uma outra instituição escolar do mesmo município, também integrante da rede estadual 

de ensino e que oferece os anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio, 

convidou-nos para realizar também nesta escola uma atividade de formação com os 

professores do Ensino Médio, tendo em vista que igualmente receberam os Tablet 

Educacionais e não estavam utilizando-o. A pedido da supervisão escolar, a formação 

deveria ser realizada considerando a disciplina que os professores ministravam. E por 

sugestão da direção e da supervisão escolar, o trabalho teve início com os cinco 

professores de Matemática, os quais convidados foram receptivos a proposta. 

Desse modo, o objetivo deste artigo foi compreender a importância da formação 

de professores de Matemática do Ensino Médio como uma maneira de possibilitar a 

inserção do Tablet Educacional às suas práticas docentes. Para tanto, oferecemos aos 

cinco professores de Matemática de uma escola da rede estadual de ensino, localizado 

em um município do interior do Estado de Minas Gerais, formação técnica, formação 

pedagógica e uma primeira experiência prática com o uso do aparelho. 
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Metodologia 

Embasados na abordagem da pesquisa qualitativa, nos aproximamos da 

pesquisa-ação, uma modalidade de pesquisa realizada com o intuito de compreender um 

determinado fenômeno ou problema em seus aspectos constitutivos e propor 

alternativas de ação buscando sanar ou minimizá-los (MIRANDA; SILVA, 2012). 

Nesse sentido, os pesquisadores e participantes desempenham um papel ativo, 

executando, de fato, ações de modo cooperativo e participativo perante a situação em 

que estão envolvidos. 

Este estudo foi realizado de agosto a dezembro de 2015. No decorrer desses 

meses foram realizados na própria escola, após o seu horário de funcionamento e duas 

vezes por semana, um total de 31 encontros de formação, com duração de 50 minutos 

cada um. Durante os encontros, o pesquisador realizou anotações em seu diário de 

campo. 

Tendo em mente a situação-problema – o não uso do Tablet Educacional pelos 

professores de Matemática –, em nossos primeiros encontros de formação, a partir das 

conversas estabelecidas no grupo, realizamos as fases exploratória e diagnóstica, 

buscando caracterizar essa situação-problema e traçar um plano de ações que buscasse 

minimizá-la. Cabe ressaltar que todas as ações planejadas e desenvolvidas foram 

pensadas/realizadas em grupo, de forma conjunta e colaborativa entre o pesquisador, os 

cinco professores de Matemática e a supervisão pedagógica da instituição escolar. 

Assim, foi elaborado e desenvolvido o plano de ações descrito no Quadro 1 a seguir. 

  

Quadro 1: Plano de ações elaboradas e desenvolvidas nos Encontros de Formação 

Números de 

Encontros 
Descrição 

4 Planejamento: Fase Exploratória e Diagnóstica  

6 

Formação Técnica para o uso do Tablet Educacional – Apresentação do 

aparelho, suas configurações e conexões. Oportunidade de exploração e 

manuseio do aparelho. 

8 

Formação pedagógica para uso do Tablet Educacional – Apresentação 

dos aplicativos instalados no aparelho e conversa a respeito de seus 

possíveis usos na prática docente. 

10 Elaboração e desenvolvimento de um plano de aula utilizando o Tablet 
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Educacional – elaboração e desenvolvimento de um plano de aula, 

propiciando uma primeira inserção do aparelho na prática docente. 

2 
Socialização da experiência com o uso do Tablet Educacional na prática 

docente. 

1 Avaliação final do processo/plano de ações desenvolvido. 

Fonte: Sistematização do autor 

 

Durante o planejamento e desenvolvimento deste plano de ações, estivemos 

atentos ao que Lemes et al. (2011) sinalizam: a teoria e a prática devem “conversar” 

durante a formação do professor, as quais são aprendidas no decorrer do curso e na 

prática ligada ao ambiente escolar. Além disso, quando uma pesquisa é realizada no 

próprio ambiente onde as práticas ocorrem, na escola ou na sala de aula, afirma Miranda 

e Silva (2012, p.13), esses locais se transformam em “espaços de formação docente, de 

construção de novos saberes e práticas [...]”. 

Procuramos também, durante o planejamento e desenvolvimento deste plano de 

ações, estar atentos ao que Marco (2009) aponta: é necessário que os cursos de 

formação de professores de Matemática não propiciem somente o domínio de técnicas 

ou apenas conhecimentos teóricos das mais diversas tecnologias, bem como de suas 

potencialidades no ensino da Matemática. Há a necessidade, igualmente, continua a 

autora, que os cursos ofereçam ao professor momentos de vivência, exploração, reflexão 

teórico-metodológica acerca dessas tecnologias, para que, assim, possam conhecer sua 

contribuição “para a e na sala de aula” (MARCO, 2009, p.20), e tenham a possibilidade 

de, posteriormente, produzir suas próprias atividades, apropriando e aliando os novos 

recursos tecnológicos ao ensino de Matemática e às suas práticas docentes. 

 

Resultados e Discussões 

Em nossos primeiros encontros, na fase exploratória e a diagnóstica, 

constatamos que os professores de Matemática não utilizavam o Tablet Educacional, 

como citamos anteriormente e já apontado pela direção da instituição escolar. Os 

motivos averiguados para esse não uso do aparelho foram praticamente os mesmos 

observados com aqueles oito professores do nosso trabalho de conclusão de curso, ou 

seja, i) a falta de conhecimento das funções, recursos e possiblidades do aparelho, ii) a 
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ausência de conhecimentos prévios que os permitissem utilizá-lo, e iii) diferentemente 

daqueles oito professores, os docentes do Ensino Médio desta instituição tiveram um 

momento de formação para uso do Tablet Educacional quando receberam-no, porém, 

segundo os professores, nessa formação, não foram disponibilizados momentos em que 

pudessem manusear o Tablet e pensar a sua utilização no ensino.  

Para Carneiro e Silva (2012), a inclusão digital e a formação continuada e 

permanente dos professores tornam-se fatores indispensáveis para o acesso e a 

utilização dos equipamentos tecnológicos no ambiente escolar. Acreditamos que a 

construção e/ou a (re)significação de conhecimentos e habilidades dos professores para 

lidarem com as TD e as incorporarem em seu exercício docente, tornam-se uma das 

principais âncoras para o emprego dos equipamentos tecnológicos nas escolas 

(MARTINS, 2009). 

Nesse sentido, a partir das conversas estabelecidas em nossos primeiros 

encontros e buscando minimizar esse cenário delineado, foram elaborados e propostos a 

realização de três principais momentos de formação: formação técnica, formação 

pedagógica e uma primeira experiência com o uso do aparelho. Tais momentos 

formativos, cabe ressaltar, foram bastante próximos daqueles desenvolvidos com os oito 

professores da primeira instituição escolar. 

Esses momentos de formação foram planejados e desenvolvidos de maneira a 

oferecer aos cinco professores de Matemática da unidade educacional a possibilidade de 

conhecerem tecnicamente e se familiarizarem com o Tablet Educacional e, também, 

terem um contato com o aparelho como uma ferramenta de ensino, instigando-os a 

inserir o Tablet em sua rotina escolar (GONÇALVES, 2015).  

Para se usufruir dos recursos que o Tablet Educacional pode oferecer, 

acreditamos que é preciso que os professores saibam manipulá-lo operacionalmente. 

Sendo assim, a formação técnica faz-se necessária para que docentes conheçam o 

Tablet, as suas funcionalidades, possibilidades e limitações. Além disso, também é 

fundamental que os professores saibam utilizá-lo pedagogicamente, ou seja, conheçam e 

discutam possíveis usos do aparelho no processo de ensinar e aprender. E, por fim, 

colocando em prática os conhecimentos construídos na formação, segundo Nascimento 
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(2014), os professores têm a possibilidade de obterem suporte ao seu trabalho 

pedagógico, bem como um avanço e uma inovação no contexto de sala de aula. 

Dessa maneira, no desenvolvimento da formação técnica, realizamos a 

apresentação das configurações, conexões e funções do Tablet Educacional e cada 

professor realizou, concomitantemente no aparelho, o que era apresentado e discutido. 

Esse foi o primeiro contato formativo que os respectivos professores de Matemática 

tiveram com o Tablet desde que o receberam. 

Posteriormente, na formação pedagógica, foram apresentados e descritos os 

aplicativos instalados no Tablet Educacional e os professores, do mesmo modo, 

simultaneamente acessaram e conheceram tais aplicativos e, ainda, foram discutidas 

suas possibilidades pedagógicas para o ensino de Matemática. Nesse momento, nosso 

foco foram os aplicativos instalados no aparelho, porém outros aplicativos, bem como 

os procedimentos para download e instalação, também foram debatidos. 

Em seguida, os docentes elaboraram por escrito e desenvolveram um plano de 

aula, empregando o Tablet Educacional, de um conteúdo matemático conforme a turma 

que estavam atuando. Houveram momentos de socialização, no grupo, dos planos de 

aulas elaborados e a apresentação de sugestões por parte do pesquisador, dos demais 

professores de Matemática e da supervisão pedagógica, com o intuito de aprimorar as 

atividades que estavam sendo propostas.  

Nosso desejo era que os professores de fato empregassem o aparelho no 

planejamento e no desenvolvimento de sua aula junto aos seus alunos. Entretanto, dos 

cinco professores, quatro utilizaram o aparelho apenas na elaboração do plano de aula 

(realizaram pesquisas, download de arquivos, assistiram vídeos) e um docente na 

elaboração e desenvolvimento de uma aula (realizou o download do aplicativo 

Sketchometry
10

 e utilizou-o juntamente com seus alunos).  

No caso específico desse professor que utilizou o Tablet Educacional junto a 

seus alunos, para que esse uso acontecesse, nos deparamos com alguns obstáculos. 

Inicialmente, o professor almejava que os alunos possuíssem seus aparelhos móveis e 

                                                           
10

 Sketchometry é um aplicativo gratuito que converte instantaneamente desenhos a mão (ou construídos 

com o mouse) em construções geométricas que podem ser modificadas e arrastadas na tela. É possível 

realizar o download do aplicativo ou desenvolver trabalhos online. Disponível em: 

<http://en.sketchometry.org/index.html>. Acesso em: 17 out. 2018. 

http://en.sketchometry.org/index.html
http://en.sketchometry.org/index.html
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ele, docente, com o Tablet conduzisse a aula, porém os aparelhos foram entregues 

apenas aos professores; pensamos nos smartphones dos alunos, mas nos deparamos com 

a proibição de uso de celulares em sala de aula. Outro empecilho foi a qualidade da 

internet sem fio da escola, que não tinha alcance em todas as salas de aula. Diante desse 

cenário, optamos em trabalhar na sala de informática da instituição, tendo em vista que 

o referido aplicativo possui uma versão online. E os alunos, por sua vez, trabalharam em 

grupos. Dessa maneira, foi possível desenvolver a aula preparada pelo docente. 

Com relação a esse professor que utilizou o Tablet no desenvolvimento da aula, 

observamos que o docente teve desenvoltura com o uso do aparelho: navegou pela 

internet à procura de conteúdos que pudessem mobilizar a aprendizagem dos seus 

alunos; fez o download do referido aplicativo e, também, o acessou online; organizou o 

plano de aula com atividades que geravam o envolvimento do aluno na aula por meio do 

aplicativo; e, durante a aula, estimulava os alunos a pensarem, a refletirem e a 

duvidarem das respostas apresentadas pelo aplicativo, e a entenderem o processo das 

resoluções e não apenas o resultado pronto. Já sobre os docentes que utilizaram o 

aparelho somente na preparação da aula, percebemos que eles também tiveram 

desenvoltura com o manuseio do Tablet ao realizarem pesquisas e acessarem materiais 

na Internet como uma forma de se prepararem para as aulas.  

Esses apontamentos, acreditamos que vão ao encontro do que afirmam Carneiro 

e Passos (2014), para os quais as TD precisam ser utilizadas pelo professor de modo a 

criar situações desafiantes, a estimular e a propor explorações, em que os alunos 

levantem conjecturas, reflitam, testem hipóteses e cheguem eles mesmos às suas 

conclusões, desenvolvendo a imaginação e a criatividade. Assim, para o empregado das 

TD em sala de aula, é essencial que haja propostas de atividades, intencionalmente 

organizadas pelos professores, que explorem a construção e a representação do 

conhecimento matemático com o auxílio desses instrumentos tecnológicos e a interação 

entre alunos e professores. 

Ante as ações realizadas, percebemos, então, que os cinco professores 

conseguiram manusear e realizar algumas atividades com o Tablet Educacional, além de 

utilizá-lo em uma aula, algo que não realizavam anteriormente. Parece-nos que os que 
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esses professores conheceram melhor o aparelho e começaram a vê-lo como um 

possível recurso que pode ser empregado em suas aulas de Matemática.  

Entretanto, conforme foi ressaltado em nossos encontros de socialização e de 

avaliação final das ações, este foi o primeiro contato formativo e prático com o aparelho 

pelos professores de Matemática do Ensino Médio desta instituição escolar, sendo 

assim, destacamos a importância da formação contínua desses profissionais. 

Surge, assim, a indispensabilidade da formação contínua, permanente e 

qualificado dos professores, e que essa formação alcance todas as escolas e professores. 

Há que se pensar na existência de professores que vivem situações as mais diversas e 

adversas, assim somente propiciar a instrumentalização das escolas não é o suficiente.  

Vale ressaltar, por fim, que são relevantes as iniciativas públicas de inclusão das 

TD nas escolas e junto aos professores, porém, como afirmam Quaresma et al. (2014), 

não basta somente dar acesso às máquinas, sem que sejam desenvolvidas propostas de 

formação dos professores. Enquanto isso não acontecer, destaca Passerino (2010), as 

novas tecnologias poderão continuar sendo “novidades” na escola em lugar de serem 

instrumentos que podem contribuir com o desenvolvimento humano e favorecer a uma 

aproximação dos processos educacionais à realidade tecnológica digital. 

 

Considerações Finais  

Existe uma necessidade crescente das escolas e, consequentemente, dos 

profissionais da Educação, adequarem suas práticas pedagógicas a nova realidade 

tecnológica. As TD nas escolas deixaram de ser um diferencial (NEVES; CARDOSO, 

2013). O Tablet Educacional, por sua vez, pode contribuir para o enriquecimento e a 

criação de novas metodologias educacionais e promover o aprimoramento dos processos 

de ensino e aprendizagem, suscitando uma aproximação entre as TD e o processo 

educacional.   

Para tanto, acreditamos, que é preciso que os professores conheçam as 

potencialidades e tenham domínio da utilização dessas TD. Contudo, verificamos, por 

meio deste estudo, que os professores de Matemática de uma unidade educacional, não 

estavam utilizando o aparelho por desconhecerem suas funcionalidades e por não 

conseguirem manuseá-lo. Esse cenário, nos mobilizou a desenvolver algumas ações de 
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formação, buscando: construir com os professores conhecimentos que os 

possibilitassem manusear e conhecer o aparelho, bem como seus aplicativos e suas 

potencialidades e limitações para a sala de aula; e proporcionar aos professores uma 

primeira inserção do aparelho em sua prática docente, instigando-os a repensarem seu 

exercício docente juntamente com o uso dessa ferramenta. 

A partir das ações desenvolvidas, observamos que os professores de Matemática 

apresentaram uma evolução em relação ao uso e compreensão das possibilidades do 

Tablet Educacional, quando comparado à abordagem inicial. Nesse sentido, 

compreendemos que a formação de professores para uso das ferramentas digitais no 

ambiente escolar, é de fundamental importância para a apropriação e utilização dos 

recursos advindos do mundo digital na sala de aula. Afinal, as TD “podem enriquecer o 

espaço escolar, porém, sozinhas elas são apenas ferramentas, mas se bem utilizadas, elas 

podem colaborar para que haja de fato uma mudança radical no processo ensino e 

aprendizagem” (VIEIRA, 2011, p.67). 

Esse cenário ficou evidenciado tanto na experiência aqui abordada com os 

professores de Matemática do Ensino Médio, quanto naquela experiência que 

mencionamos realizada com os oito professores do Ensino Médio de uma outra 

instituição escolar. Parece-nos, portanto, que para se ter sucesso na utilização do Tablet 

Educacional ou quaisquer outras ferramentas tecnológicas, não é suficiente apenas dar 

acesso aos equipamentos, é preciso que se ofereça também formações contínuas e 

permanentes aos docentes que irão utilizá-los. Acreditamos que dessa maneira, poderá 

se viabilizar de fato um diálogo entre os novos equipamentos tecnológicos e os 

processos educacionais.   

Portanto, as TD podem se apresentar como ferramentas relevantes para se 

ensinar e aprender (Matemática, no nosso caso), mas há um processo de implantação 

que pressupõe, primeiramente, a adoção de políticas públicas eficazes e 

contextualizadas, a formação dos professores e da equipe pedagógica, a adequada 

estruturação das escolas e, ainda, que essas medidas alcancem os alunos, os professores 

e suas comunidades. Trata-se de um processo lento e gradativo, com múltiplas 

responsabilidades e que não pode ser mais adiado. 
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Resumo:  

Esse artigo traz um relato de experiência do Projeto Encanteiros desenvolvido em uma 

escola de educação básica da rede privada de Uberlândia, MG, Brasil. É resultado de 

um trabalho colaborativo entre professora e alunos, na tentativa de tornar o ensino de 

Botânica mais fácil e acessível aos alunos de 1º e 2º anos do ensino médio. Trata-se da 

proposta da utilização de metodologia ativa e tecnologias como celular, smartphone, 

blog e QR code na pesquisa e divulgação do conhecimento sobre as plantas dos 

canteiros da própria escola. O projeto foi iniciativa da professora de Biologia do Ensino 

Médio para desenvolvimento no contra turno dos alunos que se dispusessem a participar 

do mesmo, sem avaliação formal ou qualquer obrigatoriedade. Mesmo diante algumas 

dificuldades de logística e subsídios fornecidos pela escola que impediram que o projeto 

fosse concluído como o planejado, os resultados alcançados indicaram o potencial que o 

uso dessas tecnologias pode oferecer ao processo de ensino-aprendizagem de Botânica. 

Entre os resultados destacamos o envolvimento e dedicação dos alunos em participar 

dos encontros no contra turno e, individualmente e em grupo se organizarem e buscarem 

as informações por meio de pesquisa de maneira independente da avaliação formal.  

 

Palavras-chave: Botânica; QR code; TICs. 

 

Introdução 

O Ensino de Botânica, atualmente, é marcado por diversos problemas e tem sido 

alvo de preocupação e objeto de estudo de professores pesquisadores (SENCIATO & 

CAVASSAN, 2004; KINOSHITA et al., 2006; CARMO-OLIVEIRA, 2007, SILVA 

2008). Entre os problemas mais evidentes, está a falta de interesse por parte dos 

estudantes pelo conteúdo. Apesar de muitos motivos terem sido apontados para este 

desinteresse, o ponto fundamental parece ser a relação que nós seres humanos temos 

com as plantas, ou melhor, com a falta de relação que temos com elas. O fato desses 

seres não interagirem diretamente com o homem e serem estáticas, ao contrário dos 

animais, pode justificar o distanciamento dos estudantes.  
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Esta estranheza e este distanciamento foram definidos como “cegueira botânica” 

(Plant blindness) (WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999). Esta cegueira implica que, 

apesar do conhecimento da importância das plantas para o homem, como alimento, 

como fonte de oxigênio, vestuário, entre outros (GÜLLICH, 2003), o interesse pela 

biologia vegetal, reprodução e interações com os outros seres é tão pequeno que as 

plantas raramente são percebidas como algo mais que componentes da paisagem ou 

objetos de decoração. (WANDERSEE & SCHUSSLER, 1999; 2001; HERSHEY, 

2002). 

 As dificuldades em se ensinar e, consequentemente em se aprender Botânica, 

tornam a "cegueira botânica" mais evidente, tanto entre os estudantes quanto 

professores. Nas escolas brasileiras é frequente encontrar professores de Biologia que 

têm “medo dos vegetais”. A falta de aptidão em ensinar sobre as plantas e do pouco 

material eficiente para auxiliá-los torna o ensino de Botânica desagradável e 

desmotivante para ambos os lados, docente e discente. (ARRUDA & LABURÚ, 1996; 

CARMO-OLIVEIRA, 2007). 

Segundo Nogueira (1997, p. 248): “O ensino de botânica [...] é considerado 

pelos professores e alunos uma dificuldade quanto ao processo ensino-aprendizagem. 

Dificuldade esta evidenciada pelo pouco interesse e baixo rendimento neste conteúdo”. 

Figueiredo (2009) confirma em seu trabalho a dificuldade dos docentes em lecionar 

Botânica, a partir da rejeição dos alunos e da própria percepção dos professores frente 

ao conteúdo: 

 

Muitos professores reconhecem as dificuldades e o desinteresse dos alunos 

pelo estudo da Botânica. Reconhecem ainda que, devido a sua formação 

predominantemente morfológica, apresentam também desinteresse em 

lecionar o conteúdo e dificuldade de buscar novas estratégias de ensino. 

(FIGUEIREDO, 2009, p. 59) 

 

Para que realmente os alunos aprendam o que os professores ensinam, é 

necessário criar um ambiente intelectualmente ativo que os envolvam, aulas de caráter 

investigativo com desafio e experimentações (VIDICA et. al, 2005). De maneira 

antagônica, porém, o ensino de Botânica, ainda hoje, caracteriza-se como muito teórico 

com uso de uma grande quantidade de terminologias, desestimulante e subvalorizado 
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dentro do Ensino de Ciências e Biologia (KINOSHITA et al., 2006) principalmente 

quando é dirigido ao vestibular com intenções meramente propedêuticas 

(KRASILCHIC, 2004). 

Vários trabalhos realizados com escolas de ensino básico corroboram o cenário 

que a literatura aponta. Rivas (2012) mostra uma alta correlação entre a motivação dos 

alunos e a dos professores pelos conteúdos de Biologia no ensino médio da rede pública 

de Porto Alegre. Figueiredo (2009) pesquisou a prática de professores do ensino básico 

e superior de escolas público e privadas e reafirmou o maior nível de dificuldade que os 

professores têm em lecionar a Botânica frente aos demais conteúdos biológicos. 

Mas onde será que se encontra o problema em se ensinar Botânica? Ele está no 

desinteresse dos alunos por culpa de uma cultura de não enxergar as plantas como parte 

importante de suas vidas, ou por conta de um ensino conteudista e cansativo? Ele está 

no desinteresse e dificuldades do próprio professor em ensinar um conteúdo que 

igualmente não o estimula? Ele está na formação inicial ou continuada do professor que 

ainda na universidade não consegue se envolver e compreender esse conteúdo? Ele está 

no ambiente escolar que não provê tecnologias e meios de estimular professor e alunos?  

Uma tentativa de dirimir esses problemas e suscitar o interesse dos alunos nas 

plantas pode ser associar a tecnologia ao ensino. Alguns pesquisadores trazem 

experiências nesse sentido, destacando as possibilidades e benefícios na utilização das 

tecnologias móveis como smartphones, celulares, tabletes e outros, como Moura (2006).  

Como uma dessas novas ferramentas, tem-se o QR code, um código de barras 

bidimensional inventado em 1994 pela Denso Corporation, uma empresa membro do 

grupo Toyota, que pode ser facilmente esquadrinhado usando a maioria dos telefones 

celulares equipados com câmera. Inicialmente o código foi utilizado na linha de 

montagem para o controle de peças, e eventualmente foi aplicado em outras áreas. 

Atualmente esse código pode ser convertido em texto (interativo), um endereço URL, 

um número de telefone, uma localização georreferencial, um e-mail, um contato ou um 

SMS, aplicando as informações a respeito de algum item a partir de uma simples leitura 

de aplicativo na tela do celular. 

É preciso reconhecer que cada vez mais crianças e adolescentes têm acesso às 

mídias móveis, e diante das possibilidades que elas podem oferecer para a 
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potencialidade das aprendizagens escolares em tempos de cultura digital, propostas que 

utilizem essas tecnologias e se valem dos conhecimentos dos próprios alunos podem 

potencializar a aprendizagem de conteúdos problemáticos, como o de Botânica. 

 

Objetivo  

Nesse sentido, essa proposta didática tem como objetivo experimentar uma 

estratégia para o ensino de Botânica construída de maneira colaborativa entre alunos e 

professora, por meio da investigação das plantas dos jardins da escola aliada ao uso de 

recursos tecnológicos, a partir de intervenções que utilizem da pesquisa, investigação, 

estudo autônomo do aluno. 

 

Metodologia 

O projeto foi proposto aos alunos de 13 turmas de 1º e 2º anos da escola, como 

atividade extracurricular, sem pontuação definida e aconteceria no contraturno. Numa 

escola de educação básica de grande porte (mais de mil alunos no ensino médio), da 

rede privada de educação do município de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. As 

inscrições e toda conversação entre professora e alunos aconteceria via e-mail e mais 

tarde, via Whatsapp. 

Foram realizados 5 encontros, entre os meses de maio e novembro de 2015, para 

traçar as metas do projeto e desenvolver suas etapas. Como, a saber: 

- conhecer e catalogar os canteiros presentes na escola; 

- criar nome e logomarca para o projeto;  

- identificar as plantas de cada um dos canteiros;  

- realizar pesquisa e descrição das espécies encontradas;  

- montar as fichas de identificação das espécies nos canteiros;  

- criar códigos a partir do QR code nas placas que direcionassem à um banco de 

dados mais completo em um blog também criado pelos próprios alunos; 

- confeccionar e instalar as placas de identificação das plantas em cada um dos 

canteiros da escola. 
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Desenvolvimento 

Como esse trabalho se presta ao papel de descrever e socializar uma experiência 

didática, a partir daqui escrevo em primeira pessoa o desenvolvimento do projeto e 

minhas impressões sobre o mesmo. 

De maneira despretensiosa, sem carga horária definida, sem pontuação e 

objetivos muito bem delineados, esse projeto começou, para mim, como uma grande 

vontade de experimentar algo novo na escola, a fim de motivar meus alunos a 

estudarem as plantas, reconhecendo-as como seres vivos importantes ecológica e 

economicamente, a partir da interação com os jardins da própria escola e usando 

tecnologia para melhor explorá-las e estimular esse contato. 

Para minha surpresa, em resposta à proposta do projeto, mais de 30 alunos, das 

turmas manhã e tarde do 1º e 2º anos inscreveram-se via e-mail para participar do 

projeto. A divulgação havia sido realizada por mim mesma a partir de conversas em 

aula e cartazes no mural de recados de cada turma. 

A partir da lista inicial de interessados e seus e-mails, marcamos uma primeira 

reunião para explicar minhas primeiras ideias acerca do projeto e ouvir deles suas 

sugestões. A reunião foi um sucesso e a partir dela já começamos a definir as tarefas de 

cada um.  

Acertamos as etapas de desenvolvimento e as tecnologias que usaríamos: 

celulares smartphones, blog e QR code. De maneira esperada, a familiaridade dos 

alunos com essas tecnologias foi muito maior que comparada com as próprias plantas da 

escola. Elegemos essas tecnologias, pois elas são de uso corriqueiro dos alunos, seria de 

fácil acesso e manuseio, já que todos possuem dispositivos móveis com câmeras e 

aplicativos que seriam usados durante o trabalho. 

 

Primeira etapa: reconhecer e catalogar os canteiros e suas plantas   

Para começar o trabalho, os alunos se organizaram em pequenos grupos para 

conhecer os canteiros e realizar uma listagem dos mesmos. Foram catalogados 21 

canteiros em toda a escola. E em cada canteiro foram feitas fotografias com os celulares 

para registrar todas as espécies encontradas por eles. Os alunos participaram do 

processo de divisão de tarefas, catalogação (números foram afixados nas plantas de 
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maior porte para facilitar a visualização) e registro das plantas dos canteiros. E na figura 

1 temos o registro feito das espécies de um dos canteiros. 

 

Segunda etapa: criar nome e logomarca para o projeto 

Percebemos a necessidade de chamar o projeto por um nome, que não fosse 

“projeto de Biologia da professora Luciana”. Então várias sugestões foram dadas e em 

conjunto definimos o termo “Encanteiros”. O mais interessante foi entender os motivos 

por trás dele: segundo os alunos, a organização em pequenos canteiros de plantas dos 

jardins da escola, e a capacidade que as plantas têm de encantar quem as observa e 

estuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fotografias das plantas presentes em um dos canteiros para facilitar a identificação de cada 

espécie a partir de comparações na internet e consulta com paisagistas. 

 

Terceira etapa: identificar e descrever as plantas a partir das fotografias  

Essa seria a etapa mais difícil e trabalhosa. Pois apesar de ser ecóloga e 

admiradora das plantas, não conhecia todas aquelas plantas catalogadas pelos alunos. 

Precisávamos identificar as espécies por comparação em sites de paisagismo e lojas que 
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vendem plantas ornamentais. Nesse processo, em que cada aluno se responsabilizou por 

parte de um canteiro, encontramos um aluno cujo pai é paisagista e se disponibilizou a 

nos ajudar nas identificações. No dia e hora marcados, sem a minha presença, um grupo 

de alunos participou da identificação das plantas junto ao pai do aluno Victor. 

Adiantamos assim muito o projeto, eles conseguiram nomear todas as plantas 

localizadas nos canteiros. Um banco de dados em Word foi criado com as imagens das 

plantas de cada canteiro e os nomes populares descritos pelo colaborador. 

 

Quarta etapa: pesquisar sobre as plantas e construir um banco de dados 

Já com a lista dos nomes populares das plantas, os alunos se organizaram para 

pesquisar em sites o nome científico e família das mesmas. Além disso, pesquisaram 

algumas características que julgaram mais importantes para compor o blog do projeto. 

Na figura 2 temos uma amostra de um documento construído por um dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Pesquisa e descrição de características de duas plantas encontradas nos canteiros. A delimitação 

das informações foi feita pelos próprios alunos participantes. 

 

Quinta etapa: criar a ficha de identificação das plantas e o blog 

Em um novo encontro, definimos juntos como seria o layout da ficha/ placa de 

identificação das plantas e quais informações seriam essenciais (Figura 3). Usamos o 
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programa PowerPoint para essa construção coletiva. Uma das alunas ficou encarregada 

de pesquisar sobre o QR code e como construir um blog que armazenasse as 

informações das plantas a partir do código impresso em cada uma das placas. Essa etapa 

seria retomada no ano letivo de 2016, já que com a proximidade das provas finais, 

concordamos em dar uma pausa no projeto e retomá-lo depois. 

 

Figura 3: Modelo proposto pelos alunos para identificação das plantas nos canteiros. 

 

Perspectivas e desafios  

O projeto não foi concluído no ano de 2015, mas diante o envolvimento e 

dedicação dos alunos, acreditávamos que em 2016 teríamos as plantas identificadas e o 

blog construído e disponível para todos da comunidade escolar. Mas meu desligamento 

da escola em abril de 2016, impediu de forma definitiva a conclusão dos nossos 

intentos. Além disso, algumas dificuldades já vinham sendo impostas à continuidade do 

projeto, como por exemplo, o tempo didático para planejamento e desenvolvimento das 

atividades, já que não existia carga horária nem da professora nem dos alunos destinada 

para tal fim. Para um projeto como esse dar certo, além da vontade e empenho dos 

participantes, é necessário apoio e logística da escola, dando suporte para que as etapas 

sejam concluídas a contento.  

Mesmo diante de problemas como esse, a experiência foi ótima, pois o projeto 

ganhou vida e corpo com a dedicação e empolgação de cada aluno e aluna que 

dispuseram de seu tempo, sua energia e criatividade para realizar todas as etapas até 
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aqui. Afinal, o que devia ser a escola senão um espaço/tempo para a construção 

individual e coletiva do conhecimento? Que experiências como essa continuem fazendo 

parte dos meus dias de docente, enriquecendo e fazendo valer todo esforço, estudo e 

tempo dedicados à educação básica.  

Surpreenderam-me o conhecimento técnico deles em relação às tecnologias que 

usamos e a facilidade em encontrar novas informações, apropriar-se delas e ainda 

ensinar a professora qual melhor caminho a seguir. Acredito que o uso do celular 

smartphone, do QR code e blog ajudaram na interação com as plantas, visto o interesse 

e dedicação dos alunos ao desenvolver as atividades definidas de forma coletiva.   
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Resumo:  
Este artigo foi reescrito a partir do terceiro capítulo da dissertação de mestrado, cujo o 

tema da pesquisa teve como objetivo principal, pesquisar como os professores de 

geografia das Escolas públicas estaduais de Uberlândia, utilizam as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação - TIC, para ensinar os alunos do ensino fundamental, a 

aprenderem Geografia. A pesquisa foi desenvolvida utilizando o método direto com 

aplicação de questionários para os professores e os métodos quantitativos e qualitativos. 

Ficou constatado que apesar das escolas possuírem laboratórios de informática, o uso 

dessas tecnologias é pouco utilizado por professores e alunos, decorrente de fatores 

internos aos ambientes escolares que não tem favorecido sua utilização. O estudo se 

encerra com resultado da pesquisa com respostas abertas e demonstrativos em gráficos.  

 

Palavras-chave: Planejamento; habilidades; ensino. 

 

Introdução 

A complexidade que envolve a Geografia pode estar refletida em sua própria 

forma de perceber o mundo, estendendo-se para o que constitui os espaços da natureza e 

os espaços humanos. O Ensino de Geografia exige de quem ensina conhecer os 

princípios e os conceitos atribuídos à ciência geográfica, o que leva o discente a pensar 

e interpretar o mundo de forma crítica, analisando os fatos e os fenômenos 

cientificamente, buscando entender os princípios epistemológicos que constitui a 

matéria.  

A Geografia vista no período histórico como o das navegações (Século XV e 

XVI), não tinha a mesma característica da que atualmente ensinamos aos nossos alunos. 

Nem os primeiros homens a pesquisar o assunto tinham formação em Geografia. Eram 

navegantes, muitos em busca do comércio, assim, se aventuravam nos mares e oceanos, 

e depois relatava tudo o que viam. Dessa forma surgiu à chamada Geografia descritiva, 
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que era contada com riquezas de detalhes, uma Geografia empírica sem comprovações 

científicas.  

Segundo Veloso Filho (2012, p.13) "As cartas ou relatórios escritos por 

Colombo, Américo Vespúcio e membros da esquadra de Cabral são bons exemplos 

desse tipo de documentação".  

A redação dos relatos era construída desde o planejamento das viagens, e 

durante as mesmas eram feitas observações do relevo, do clima, e da vegetação. 

Informações que mais tarde serviriam aos grandes colonizadores. 

Segundo Miguel (1996), no final do Século XIX, o francês, Vidal de La Blache 

ficou reconhecido por ter aceitado a teoria da influência do meio sobre o homem, 

considerando a Geografia como uma ciência natural. 

Por muito tempo a Geografia ensinada nas Escolas seguiu um método no qual o 

aluno era um mero repetidor do que lhe era ensinado. As lições aprendidas seguiam um 

manual em que o professor copiava no quadro negro e o aluno o transcrevia para o 

caderno. 

A Geografia, composta basicamente de mapas da representação dos relevos, 

hidrografia, estados e capitais. 

Desde sua promulgação, em 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional LDBEN, vem redesenhando o sistema educacional 

brasileiro em todos os níveis: desde a creche, então incorporada aos sistemas de ensino, 

às universidades, além de todas as outras modalidades de ensino, incluindo a educação 

especial, profissional, indígena, no campo e ensino a distância.  

Diante dessa realidade, é preciso saber se os métodos de ensino utilizados ainda 

são suficientes o bastante para que o aluno aprenda a Geografia contemporânea. 

O aluno de hoje faz parte de um mundo digital aonde as informações chegam até 

ele, em tempo real vindas de qualquer parte do mundo. A Escola não acompanhou a 

evolução tecnológica, continuam praticamente iguais a centenas de anos, por isso os 

professores gastam a maior parte do tempo resolvendo conflitos e tentando chamar a 

atenção do aluno para a aula. 

O que se propõe é que o computador passe a fazer parte do material do aluno, 

como é o caderno onde o discente anota suas aulas e depois o professor dá o visto. O 
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computador permite que o aluno vá muito além. Ele pode rever o programa sempre de 

onde estiver trocar informações com outros colegas de sala mesmo não estando mais no 

ambiente escolar. 

 Khan (2013) iniciou sua experiência ensinando equações a sua prima de 12 anos 

com ajuda da internet, e constatou que o modelo de ensino e aprendizagem pelo 

computador é eficiente e vale a pena, pois "o velho modelo de sala de aula 

simplesmente não atende às nossas necessidades em transformação". (KHAN  2013, 

p.9). 

Os meios que envolvem as TIC podem não apresentar eficiências se não houver 

domínio das Tecnologias por parte de quem as utiliza. Podemos dizer que os 

professores, ainda são de uma geração com forte resistência ao novo. Fato que dificulta 

a modernização no ensino aprendizagem.  

A Geografia é uma ciência, portanto é parte integrante do conhecimento. Deve 

ser ensinada nas Escolas juntamente com outras disciplinas desde as séries iniciais, por 

isso é preciso buscar nas TIC alternativas para o Ensino dessa disciplina.  

 

O Uso das TIC pelos professores de Geografia 

Em visita às 64 Escolas Estaduais de Uberlândia-MG, foi feito contatos com os 

professores de Geografia para saber se tinham interesse em colaborar com nosso estudo 

respondendo perguntas referentes ao Ensino de Geografia e o uso das TIC na sala de 

aula. A maioria dos docentes, apesar de demonstrar boa vontade, não colaborou 

alegando que não faziam uso do laboratório de informática. 

Foi então eleita uma Escola onde dois professores de Geografia se 

predispuseram a colaborar com os pesquisadores, assinando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido - TCLE do Comitê de Ética e Pesquisa - CEP, sendo aprovado 

conforme parecer número 832.223 de 26/09/2014. 

A Escola foi escolhida como referencial para ser analisada nesta pesquisa, 

primeiramente, porque os professores de Geografia concordaram em colaborar com a 

pesquisa e por fazerem uso das TIC, nas salas de aula.  
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A Escola possui 22 salas de aula, 1 laboratório de informática e 2 salas de vídeo, 

nas quais existe uma grande demanda para a utilização das mesmas por todos os 

professores de todas as disciplinas da Escola. 

O Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano é ministrado apenas no turno vespertino, 

sendo formadas por 2 salas de 6º anos, 2 salas de 7º anos, 3 salas de 8º anos e 4 salas de 

9º anos. O efetivo total de alunos matriculados nas séries finais do Ensino Fundamental 

II é de 364 alunos.  

Figura. 1 - Gráfico dos Alunos matriculados por ano no Ensino Fundamental II da Escola Ii, 

2014. Fonte: Pesquisa Direta. 

 

O gráfico da Figura 1 está representando a distribuição dos 364 alunos do Ensino 

Fundamental II.  

Para resguardar a identidade dos professores de Geografia, durante a pesquisa, 

foram denominados de (professor A e Professor B). As questões aplicadas tinham o 

objetivo de conhecer a metodologia de ensino dos professores de Geografia e seus usos 

das TIC em sala de aulas. 

Para obtermos estas informações foi elaborado o questionário composto de 

informações pessoais dos docentes e perguntas de caráter objetivo e subjetivo as quais 

os participantes, professores de Geografia, tiveram que marcar a resposta assinalando 

Sim ou Não e depois justificando a resposta dada. 

 

 

63

66

95

140

Alunos do Ensino Fundamental II da Escola Ii no ano de 2014

6º Ano

7º ano

8º Ano

9º Ano
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A realidade do professor  

O professor A concluiu sua graduação com Licenciatura em Geografia no ano de 

2012, não tendo ainda feito especialização ou qualquer outro curso. Seu tempo de 

trabalho no Ensino Fundamental é de cinco anos. Ele trabalha 32 horas semanais, o 

equivalente a dois cargos, sendo um da rede Estadual e outro cargo em uma Escola da 

Rede Municipal. Isso significa dizer que o professor A, além do tempo dedicado em 

sala de aula, precisa fazer planos de aulas, corrigir provas trabalhos que os alunos lhe 

entregam, e ainda ter tempo para ele mesmo. O professor leciona para alunos dos 7º e 8º 

anos do Ensino Fundamental no período vespertino e tem hoje nas duas Escolas um 

total de 400 alunos, ocupando cargo efetivo na rede Estadual de Ensino.   

O professor B concluiu a licenciatura em Geografia no ano de 1997, fez 

especialização em Educação em 1998, e Mestrado com ênfase em Educação 

Socioambiental, no ano de 2003. Exerce a função de professor há 17 anos e seu tempo 

de serviço na Escola pesquisada é de 5 anos. Atende semanalmente em sala de aula 560 

alunos, sendo parte dos alunos do Ensino Médio, ao todo são dois cargos efetivos na 

mesma escola.  

As TIC possuem uma maneira enfática de ensinar, pois é rápida e continua 

evoluindo, pode promover o debate entre pessoas de várias partes do mundo com 

diferentes pontos de vista sobre um determinado assunto. Por isso acredita-se que o 

aprendizado advindo das TIC é um saber que se renova a cada instante. 

Sobre acreditar que as Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC possam 

modificar o processo de ensino e aprendizagens disseram:  

 

As Tecnologias possuem a capacidade de alterar o processo 

pedagógico. (Professor A, 2014). 

Porque ensinar e aprender se torna mais prazeroso. (Professor B, 

2014). 

 

Concordamos em que a maneira tradicional de ensinar e aprender que ainda 

desenvolvemos nas Escolas diferencia-se da forma em que se aprende diretamente com 

as TIC. Com essa metodologia de ensino, professor e aluno prevêem que o aprendizado 

seja duradouro e fique para sempre mesmo que os conceitos do objeto estudado possam 

mudar. Com as TIC o processo de aprendizagem sofre uma grande modificação, uma 
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vez que as informações se alteram com muita rapidez; mesmo assim, elas não se tornam 

descartáveis após serem utilizadas, servindo de complemento a outras informações a 

respeito do mesmo assunto mostrando novos pontos de vista vindos de outras fontes. Ao 

nos acostumarmos à análise de vários conceitos também passamos a produzir nosso 

próprio pensamento.  

Segundo Moran, (2007, p.23) "o aluno formado por internet e multimídia e que 

está sempre conectado está pronto para aprender com os colegas e a desenvolver 

atividades significativas, a contribuir em cada etapa de um projeto". 

Sobre considerar as Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC possam 

ajudar a Ensinar Geografia, confirmaram que sim por que: "pode demonstrar de forma 

mais complexa o conteúdo" (Professor A, 2014), e também "devido a sua dinamicidade 

e ao interesse dos alunos pelas TIC" (Professor B, 2014). 

A Geografia é uma ciência que se preocupa em estudar o espaço urbano e rural, 

os relevos e as regiões. Muitos geógrafos tem se beneficiado com o uso das TIC para se 

manterem informados diariamente sobre as questões políticas e sociais de determinado 

local e observando suas alterações ambientais.  

Os professores participantes, com experiência em sala de aula, já perceberam 

que os alunos preferem uma maneira mais moderna para estudar. Acreditam e utilizam 

as TIC para que possam fazer melhor o que já fazem bem. 

Tendo consciência que as TIC despertam o interesse dos alunos, os professores 

orientam para que os mesmos não fiquem presos aos usos do laboratório na Escola. Que 

os alunos façam suas buscas em seus computadores em suas casas, porque o laboratório 

de informática é constantemente utilizado por outras disciplinas. 

O professor é o mediador do processo ensino e aprendizagem, por isso precisa 

estar atento às mudanças, já que as TIC pertencem a um campo dinâmico das ciências. 

E que para ensinar é preciso ter domínio do que se ensina. 

As Escolas da rede Estadual operam com o Linux Educacional que é o software 

instalado em computadores das Escolas Estaduais, para baratear custos com a Educação. 

É um software livre, que qualquer pessoa pode instalar sem custos e não corre o risco de 

pegar vírus. O único problema é que o Estado não oferece cursos aos professores e sem 

habilidade para acessar o programa não há como funcionar os laboratórios. 
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As aulas de Geografia possibilitam aos professores e alunos uma visão crítica da 

realidade diante dos problemas enfrentados, principalmente sobre como os professores 

estão utilizando as TIC em suas aulas. Impossibilitados de utilizar os laboratórios, por 

falta de suporte técnico, e falta de manutenção nos computadores, o que deveria ser o 

laboratório de informática, passou a ser uma espécie de depósito de equipamentos sem 

finalidade educativa. 

A pesquisa possibilitou o acompanhamento da rotina dos professores 

colaboradores e das Escolas, proporcionando uma análise qualitativa, o que contribuiu 

para perceber, a pouca utilização das TIC é o oposto ao esperado ao findar a pesquisa. 

Que o resultado com baixa expectativa de sucesso na Escola depende mais das políticas 

educacionais do que dos professores, que por consequência são levados ao desânimo 

para trabalhar com as ferramentas digitais.  

 

Considerações Finais 

Importante lembrar que os autores procuram fazer um paralelo entre os modos 

de estudar a geografia nos períodos referentes ao seu surgimento e o que a geografia 

representa no mundo contemporâneo. Percebe-se uma grande evolução principalmente 

na maneira crítica que agora percebemos o mundo em que vivemos.  

A metodologia do ensino da geografia também foi alterada ao longo dos anos 

com a LDBEN, proporcionando ao professor melhores condições de planejamento e 

acompanhamento do aprendizado de cada aluno, que são preparados para uma vida 

cidadã, com conhecimentos para a vida pautada no ensino da ética e da cidadania, ciente 

de seus direitos mais também dos seus deveres.  

Os autores procuram dar enfoque ao objetivo principal deste trabalho, que é o 

uso das TIC na educação e traçam um perfil da escola pública estadual, da sala de aula, 

do professor e do aluno que são os principais protagonistas da educação. E encerra com 

a voz do professor declarando como o possível as vezes fica impossível de se realizar, 

quando não existem políticas públicas voltadas para um segmento que é a luz para a 

humanidade, a educação. 
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